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«Σάςι περί φρονούμε μπροστά 
στο θάνατο. Το θάνατο τής 
κρ^μάιλας σας δεν τον φοβού
μαστε. Τον άλλο αυτό ποϋρχε- 
ται σιγά-σιγά έξ αίτιας τού μι
κρού μεροκάματου, αύτό θέλο
με ν’ άποφύγωμε. Την κρεμάλα 
σας όχι. ’Εμπρός. Κ αλέστε τό 
δήμιό σας. Ή αλήθεια, πού 

θανατώθηκε στο πρόσωπο τού 
Σωκράτη, τού Χριστού, τού 
Τζιορντάνο Μπροΰνο, τού Χι- 
ούς, τού Γαλιλαίου, ζή ακόμη, 
δεν πέθανε. Πολλοί άλλοι μαζί 
τους, πού ό αριθμός τους είναι 
άτέρμονη λεγεώνα, μάς πρόλα
βαν σ’ αύτό τό δρόμο. Κοιτά- 
χτε μας: Είμαστε πανέτοιμοι, 
νά τούς ακολουθήσω με στη μα
τωμένη πορεία». Πού, πότε καί 
ποιο φουσκωμένο λιονταρίσιο 
στήθος ’έδωσε τον άέρακαίτίνος 
γλώσσα χωρίς καμμιά λογοτε
χνική μαστοριά πράφερε τά πιο 
πάνω λόγια; Είναι τάχα γραμ
μένα από κανένα Ούγκώ, Γ καί
τε, ή Σολωμό ή Καζαντζάκη; 
Γράφτηκαν γιά νά προξενήσουν 
εντύπωση, γιά νά στολίσουν 

θεοάρικη δραματική σκηνή; Καί 
ποιά αλήθεια άραγε υπερασπί
στηκε αυτός πού τά εΐπε; Είχε 
πράγματι σχέση μέ τήν άλήθεια 
τού Σωκράτη καί τού Χριστού; 
Τά εΐπε κανένα πολληκάρι, πού 
τού βάραιναν τά πόδια οί αλυ
σίδες τήςέθνικήςτου σκλαβιάς; 
’Όχι.Δεν είναι τίποταάπ’αύτά. 
Δεν είναι στροφές μαέστρου, 

ποιητή ή λογοτέχνη, πού θέλει 
νά έξυμνήση τήν άρετή τής 
πολληκαριάς. Δεν είναι λόγια 
σπουδασμένου άνθρωπον, φοι
τητή "Ελληνα, Γάλλου ή Πολω
νού πατριώτη, πού τά λέει 

στους κατακτητές τής πατρίδας 
του. Σ’ έποχή ειρήνης, στή. με
γαλύτερη δημοκροτί ατούκόσμου 
μέσα σ’ Ενα «δικαστήριο», πού 
οί δικαστές: του πριν δικάσουν 
εΐχαν βγοολει τήν άπόφαση, ά- 
πο Ενα κοινό άνθρωπο, Εργάτη, 
ειπώθηκαν. ’Όχι μόνον αυτά 
άλλα καί άλλα πολλά.

Τά λόγια, πού δέν τού τά εί
χε γράψει κανένας Λυσίας κι* 
ούτε τά εΐχε διαβάσει πουθε
νά. Γιατί τά ροζιασμένα χέρια 
δέν ευκαιρούσαν νά κρατήσουν 
•τό βιβλίο καί τά μάτια του α
πό τήν πολλή, δουλειά στή φάμ
πρικα, μόλις πρόφταιναν νά 
κλείσουν λίγες ώρες τό εικοσι
τετράωρο, γιά νά ξεκουραστή 
τό βασανισμένο του κορμί. Τά 
εΐπε όχι γιά νά μαλακώση τήν 
ψυχή των δικαστών του καί νά 
σώση τό τομάρι του. ’Ήταν 

βγαλμένα άπό τά τρίσβαθα 
ηής πάλευκης ψυχής του, ήταν 
πηγαία, ήταν αύτή ή ίδια ή 
αλήθεια, πού στά λογγομένα 
του τά στήθη βροντοχτυπούσε. 
Λόγια πού μόνος αυτός ήξερε 
νά τά διαβάζη στά μάτια των 
Εργατών. Ήταν πίστη, όχι ά-

πολογία. Οί αθώοι δέν απολο
γούνται. Διαλαλούν την αλή
θεια καί ζητούν άφεση αμαρτι
ών γιά τούς κατηγόρους τους. 
Ζητούν νά τούς σώσουν σώζον
τας τήν ανθρωπότητα. Καί όσο 
περισσότερο μεστή καί ορμη
τική είναι κάθε τους λέξη, τό
σο πιο ήρεμη είναι ή ψυχή τους 
άν καί αποτείνονται σέ φανατι
σμένους εχθρούς. Αιώνιους ε
χθρούς τής άνθρωπότητας, πού 
εΐνιαι πάντα οί ίδιοι. Μόνο πού 
σέ κάθε εποχή λέγονται καί άλ
λο ιώτικα καί φορούν διαφορετι
κά ρούχα. Ο-ί ίδιοι δίκασαν τον 
Προμηθέα, τό Σωκράτη, τό 
Σπάρτακο, τό> Χριστό, τό Γαλι
λαίο, τή Ζάν ντ’ Άρκ. "Ας 
δροΰν σέ διαφορετικές εποχές, 
σέ διοοφορεττκές χώρες. Είναι 
οί ίδιοι, αυτοί πού ό Χριστός 
Εδιωξε άπό τό ναό, αύτοί πού 
έσφαξαν τά νήπια φοβούμενοι 
διά τό θρόνο τους, αύτοί οί μα
μωνάδες. Κι’ όπως είναι οί ί
διοι οί σταυρωτήδες Ετσι είναι 
ίδια καί τά θύματά τους. Θέ
μα τους πάντα είναι ή αλήθεια. 
Τή χτυπούν σήμερα γιά νά τήν 
αποθεώσουν οί έπεοχόμενες γε
νιές, Εως ότου κι’ «χύτες μέ τή 
σειρά τους τή θανατώσουν στο 
σώμα άλλου ανθρώπου, πού οί 
μεθεπόμενες γενιές πάλι θά τι
μήσουν. Μά καί αύτοί οί τιμη
τές μέ τή σειρά τους θά γί
νουν δήμιοί της θά τή θανα
τώσουν στο πρόσωπο τού συγ
χρόνου τους. Γιατί; Γιατί πάν
τα τήν κυνηγούν; Είναι άπλό. 
Γ Torn ή άλήθει α δέν συμφέρει 
σ’ αύτούς. Αύτοί είναι ή ψευτιά, 
εΐναι τό στενό συμψέρον καί ή 
άλήθεια δέν χωρεΐ παρά στήν 
αλήθεια. Τήν αλήθεια τού Χρι
στού «ό μή έργαζόμενος μηδέ 
έσθιέτω» τήν άλήθεια των άν- 
θρώπινων δικαιωμάτων, τήν ά-* 
λήθεια τού εργαζομένου άλλα 
πάντοτε πει νασμένου βροντοφώ- 
νησε μέ τά πιό πάνω λόγια τό 
1886, Επειτα άπό τά γεγονότα 
τής αιματοβαμμένης πιρίωτομα- 
γιάς, ό Εργάτης Αύγουστος 
Σπίς. Γι’ αυτό τόν κρέμασαν. 
Μπροστά σ’ αύτή Εμείς, καί 
κοντά σέ μάς ό κάθε Εργαζόμε
νος ας κλείνη τό γόνυ κΓ άς 
όρθωση συνάμα τό στήθος του 
γιά την Επικράτησή της. Σή
μερα οί εργάτες όλου τού κό- 
Ισμοω τιμούν τους πέντε κρεμοο- 
σμένους. Και οί Εκπρόσωποι έ- 
κείινων, πού τούς θανάτωσαν 
(τούς στεφανώνουν. ΚΓ όμως εΐ
ναι Ετοιμοι ινά κατασυκοφαντή
σουν καί νά κρεμάσουν κάθε 
άλλο σύγχρονό τους, πού θά 
μιλούσε τή γλώσσα τού Σπίς 
καί πού θά προχωρούσε πιό ψη
λά τή σημαία πού αυτός ξεδί
πλωσε. "Ας κρεμάσουν όσους 
θέλουν. Ή ξεδιπλωμένη σημαίτ 
μέ τά δίκαια τών Εργαζομένων 
θά προχωρήση...

♦♦♦

ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

♦
Τό υπό την προεδρίαν τού 

πρωτοδίκου κ. Λιβάνου διαιτη
τικόν δικαστηριον τό όποιον έ- 
πελήφθη τής διαφοράς, μεταξύ 
τού Συλλόγου τών Ύπαλλή- 
λων της Τραπέζης της Ελλά
δος καί τής διοικήσεως τού Ι
δρύματος, έξέδωκε τήν άπόφα- 
σίν του. ΔΓ αύτής απορρίπτον
ται τά αιτήματα τού Συλλόγου, 
διότι, ώς άναφέρεται εις τό 

σκεπτικόν της άποφάσεως, οί 
υπάλληλοι της Τ ραπέζης τής 
Ελλάδος εΐναι οί καλύτερον ά- 
μειβόμενοι έξ δλων τών μισθω
τών καί Επομένως ή άξίωσις τού 
Συλλόγου περί περαιτέρω πσ- 
ροχών δέν εΰσταθεΐ. Τό διαι
τητικόν δικαστηριον άπετελέ- 
σθη έκ τού προέδρου κ. Λιβά

νου, πρωτοδίκου καί έξ αντι
προσώπων τού Εμπορικού καί 
Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου 
'Αθηνών, τής Γενικής Συνομο
σπονδίας ’Εργατών καί τού υ
πουργείου ’Εργασίας. 
------------------- $>♦<$,--------------------

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τό ’Εργατικόν Κέντρον ’Αθη
νών δΓ Εγκυκλίου του προς τά 
Συνδικάτα τής δυνάμεώς του 
γνωρίζει τήν όργάνωσίν των 
διά τά Συνδικαλιστικά Στε
λέχη εναρξιν τών οποίων 
ώρίσθη ή 12.5.58. Δηλώσεις 
συμμετοχής Ενδιαφερομένων εις 
τά Γραφεία τού Συλλόγου.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ή ηρωική θυσία τών απερ
γών, οί όποιοι έβαψαν μέ τό 
αίμα τους τήν 1 ην Μαΐου τού 
1886 τούς δρόμους τού Σ ικά- 
γου, άπετέλεσε τήν ίεράν υπο
θήκην, ήτις μεταβιβάζεται από 
γενεάς είς γενεάν τών εργαζο
μένων όλου τού κόσμου διά νά 
έμπνευση τόν Ενθουσιασμόν καί 
νά ύπενθυμίζη είς κάθε Εργαζό
μενον τό χρέος του δΓ ένα 
σκληρόν καί διαρκή αγώνα προς 
κατάκτησιν καί περίφρούρησιν 
τών δικαιωμάτων του.

Ούτω καθιερωθη παγκοσμίως 
όπως Εορτάζεται koct’ έτος ή 
Πρωτομαγιά όχι μάνον διά νά 
αποδίδεται ή όφειλομένη τιμή 
είς τήν ή μέραν ταύτην, άλλα καί 
διά νά_ διοπρανώνεται ή θέλη- 
σις καί ή αγωνιστική διάθεσις 
όλων τών εργαζομένων προς κα- 
λυτέρευσιν τής θέσεώς των γε
νικώς.

/ Ή έφετεινή Πρωτομαγιά ευ
ρίσκει όλσν τόν Εργαζόμενον 
κόσμον τής χώρας μας είς μίαν 
προσπάθειαν έπιβιώσεως, λό- 
Υφτής ουσιαστικής έγκαταλεί- 
ψεώς του άπό μέρους τών άρμο- 
δίων^ καί^ τής καθηλωτικής τα
κτικής των κρατουντών είς παν 
6,τι άφορά τήν αμοιβήν τής Ερ
γασίας του καί όμοϋ μέ τόν 
κόσμον αυτόν καί τήν ίδικήν μας 
τάξιν, ή όποια άπό πενταετίας 
άπετέλεσε τόν στόχον, εναντίον 
τού οποίου έκινήθησαν οί πάν-

τες μέ ιδιαιτέραν προτίμησιν. 
Συνάδελφοι,

Ή αμοιβή τής Εργασίας, αί 
άσφαλιστικαί εγγυήσεις, τό 
στεγαστικόν πρόβλημα καί σει
ρά ολόκληρος τόσων άλλων προ
βλημάτων, ουδέποτε άντεμετω- 
πίσθησαν έκ μέρους τής ηγεσί
ας τής Χώρας μέ τήν όφειλομέ- 
νην καί έμπρέπουσαν σοβαρό
τητα. Εύρίσκεται τοιουτοτρό
πως σήμερον ή Έργατο'ϋπαλ- 
ληλική τάξις όχι μόνον μακράν 
τών Εξελίξεων και τών αναγκών 
τής συγχρόνου ζωής άλλα καί 
αΰτών ακόμη τών στοιχειωδών 
άπαιτήσεων τής έπιβιώσεως.

Το Εκτελεστικόν Συμβούλι-ι 
ον τής ‘Ομοσπονδίας μας καθο- 
ρίζον, δυνάμει ληφθείσης σχε- 
τικώς άποφάσεώς του, τόν εορ
τασμόν τής έφετεινής Πρωτο
μαγιάς δΓ 24ώρου άπεργίας 
εκφράζει ταϋτοχρόνως καί τήν 
διαμαρτυρίαν άπάντων τών 
Τραπεζικών Υπαλλήλων Εναντί
ον τής τακτικής ταύτης καί τών 
τοιούτων Επικινδύνων άντιλή- 
ψεων.

Τήν προσεχή Πέμπτην, εορ
τήν τής Πρωτομαγιάς, ουδείς 
συνάδελφος καθ’ άπασαν τήν 
χώραν θά προσέλθη είς τήν ερ
γασίαν του.

Ζητώ ή Πρωτομαγιά.
Ζητώ ή Έργατοϋπαλληλική 

Τάξις.
Μετά συναδ)κών χαιρετισμών

Άθήναι τή 28.4.1958 
ΤΟ ΕΚ TEA. ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ

-------------------- ----------------------------------------- —

ΖΗΤΩ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ

--------------*-------------
Κατά τήν τακτικήν του συν- 

εδρίασιν τής 25.4.1958 τό 
Δ.Σ. τού Συλλόγου μας άπε- 
φάσισεν 24ωρον άπεργίαν διά 
τήν Ιην Μαΐου; Τήν άπόψασιν 
ταύτην έλαβε διότι έκρινεν ότι 
ή 24ωρος άπεργία είναι ό μό
νος ένδεδειγμένος τρόπος διά 
V’ άποδοθή ή πρέπουσα σημα
σία είς τήν Επέτειον τών γεγο
νότων τού Σικάγου. Όρθώς ή 
Δ.Ε. έθεώρησε κατά τόν με
τρ ιώτερον χαρακτηρισμόν, άτυ
χή τήν άπόψασιν τού Ε.Κ.Α., 
όπως ή έφετεινή πρωτομαγιά μή 
λάβη τόν χαρακτήρα τής περι- 
συνής, λόγφ τών Εκλογών, διό
τι θά ήταν ασέβεια προς 
τήν μνήμην τών θυμάτων άντί- 
θετος προς άπεργίαν άπόψασις. 
"Αλλωστε μεταξύ τών συνδικα
λιστικών κύκλων συζητεΐται ότι., 
ή προβολή τού Επιχειρήματος 
τών Εκλογών δέν άποτελεΐ είμή 
τήν πρόψασιν τής μή έμφανί- 
σεως τής ηγεσίας τής ΓΣΕΕ Ε
νώπιον τού όγκου τών Εξαθλιω
μένων οϊκσνομικώς έργστοϋπαλ- 
λήλων.

Οί εργατοϋπάλληλοι άκριβώς 
προ έτους, ενθυμούνται τήν Ά- 
νωτάτην Συνδικαλιστικήν Ηγε
σίαν έκτοξεύουσαν μύδρους άπό 
τούς έξώστας τών ,Εργατ. Κέν
τρων Πειραιώς καί ’Αθηνών κα; 
δ ιατυμπανίζουσαν τήνάπόψασίν 
της νά τεθή άποψασιστικά Επί 
κεφαλής τού κόσμου τής Εργα
σίας, τού παραγωγικού μό
χθου, τού κόσμου, πού τόν ι
δρώτα του καί τήν καθημερι
νή του άγωνία τήν μετουσιώνει 
είς αγαθά διά τήν συντήρησιν 
τής κοινωνίας, τήν διατήρησιν 
τής Εθνικής ζωής (Έργ. Βήμα 
τής 1.5.57). Θά είναι λοιπόν, 
κατά τήν γνώμην τών Εργαζο
μένων, δύσκολον είς την Εργα
τικήν Ηγεσίαν νά έμφανισθή 
ενώπιον τών χιλιάδων Ερ
γαζομένων, τούς οποίους έκά- 
λει τήν παρελθοΰσαν πρώτο μα
γιά διά «Μανιφέστου» νά δια
τρανώσουν τήν άπόψασιν τους 
ν’ άγωνισθοΰν:

«Γιά πραγματικές Ελεύθερες 
Συλλογικές Συμβάσεις,.

Γ ιά τήν αυξησιν τών μισθών 
και ημερομισθίων.

Γ ιά τήν έλάττωσιν τών χρο
νικών ορίων Εργασίας σέ 7 ώ
ρες τήν ή μέρα στή βιομηχανία.

Γ ιά τήν καθιέρωση τών Εγ
γυημένων Ετησίων άποδοχών.

Γ ιά τήν κατάργηση όλων τών 
άντεργατικών καί άντ[συνδικα
λιστικών νόμων.

Γ ιά τήν βελτίωση τών συντά
ξεων καί γενικά τών παροχών 
τού I ΚΑ καί τών οργανισμών 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως.

Γ ιά τήν καταπολέμηση τής 
άνεργίας καί τή βελτίωση τών 
Επιδομάτων άνεργίας.

Γ ιά τήν κατάστρωση σοβα
ρού προγράμματος Εργατικών 
κατοικιών.

Γ ιά τήν διαμόρφωση άνθρω- 
πίνων σχέσεων, στηριζομένων 
στήν ισοτιμία τών συντελεστών 
τής παραγωγής καί στήν άν- 
θρώπινη άξιοπρέπεια τών ερ
γαζομένων».

Γ Εκαστος έργαζόμενος γνω
ρίζει ότι οΰδέν έκ τών περιεχο
μένων τού «Μανιφέστου» έπρα- 
γματοποιήθη, άλλα καί τό κυ- 
ριώτερον δέν έγένετο ούδεμία 
προσπάθεια άνωθεν διά τήν έ- 
πίλυσίν τών βασικών αύτών γε
νικών ζητημάτων. Είναι λοιπόν 
κατά τήν γνώμην τών συνδικα
λιστικών κύκλων υπόλογος τήν έ 
φετεινή πρωτομαγιά ή ηγεσία 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. άπέναντι τών Ερ
γαζομένων τής Ελλάδος καί ό

λου τού κόσμουκαίαύτόςεΐναιόλό 
γος τήςμή συγκλήσεως παρ’ αυ
τής πρωτομαγιάτικης ποΜεργα- 
τικής συγκεντρώσεως. Αί βου
λευτικοί έκλογαί όχι μόνον δέν έ 
πιτρέπουν άλλα Επιβάλλουν τήν 
συγκέντρωσινι, ήτιςθάέξέδιδε ψη 
φίσμα προς όλα τά πολιτικά 
κόμματα νά άναλάβουν διά τών 
κυβερνητικών ή βουλευτικών Εκ
προσώπων των τηψ έπίλυσιν 

τών προ πολλοΰ χρονιζόντων 
ζητημάτων μας.

Ημείς οί Τραπεζοϋπάλληλοι 
καί είδικώτερσν τής Εθνικής, 
διά τής 24ώρου άπεργίας 
μας διαμαρτυρόμεθα διότι πα-

ΠΡΟΒΛΕΙΙΕΤΑΙΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΤΞΗΣΕΟΣ 
15 ο)ο ΕΙΙ Τ0ΤΣ ΚΑΤΟΤΕΡΟΪΣ ΒΑΘΜΟΥΣ 

IX ΕΙΔΙΚϋΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΘΣ
-------- -ψ----------- .

Ώς γνωστόν τό αίτημα τής 
προσαυξήσεως 15% μετά διε
τίαν είς τούς βαθμούς τών υπο
λογιστών, ύποταμιών, είσπρα- 
κτόρων καί κλητήρων Β " καί 
Γ’ καί μετά τριετίαν είς τούς 
τών λογιστών καί ύποταμιών Β’ 
δέν προωθείτο λόγφ τής κατά 
τήν κρίσιν τής άρμοδίας υπηρε
σίας τού Υπουργείου Εργα
σίας έπικυρώσεως τής σχετικής 
τροπολογίας τού ’Οργανισμού 
τής Τ ραπέζης υπό τού Τμήμα
τος Κανονισμών τού Συμβουλί
ου Κοινωνικής 'Πολιτικής, ουτι- 
νος ή λειτουργία Επί τού παρόν
τος ήτο άδύνοπΌς.

’Εκπρόσωποι τού Συλλόγου 
καί τής Τ ραπέζης έζήτησαν πα
ρά τού κ. Υπουργού τήν τρο- 
ποποίησιν τού ’Οργανισμού τής 
Τ ραπέζης βάσει τού Ν. 2510)
1 953 και τών διατάξεων αύτοΰ 
τούτου τού ’Οργανισμού (άρθρ. 
32 § 5) όπερ και προς στιγμήν 
έφάνη πραγματοποιήσιμον. Κα-

τά νέοτν είσήγησιν τών άρμοδί- 
ων 'Υπηρεσιών τού Υπουργεί
ου, ήν καί έδέχθη ό κ. ‘Υπουρ
γός ένδείκνυται ή ρύθμισις τού 
θέμοαος δΓ υπογραφής ειδικής 
Συλλογικής Συμβάσεως, καθ’ 
όσον τάς άφορώσας τήν τροπο- 
ποίησιν τού ’Οργανισμού δια
τάξεις τού _Ν. 2510) 53 κα
ταργεί ό περί Συλλογικών Συμ
βάσεων Νόμος 3239)55.

Ή Τράπεζα καί οί έκπόσω- 
ποι τού Προσωπικού προσανα- 
τολισθέντες προς τήν κατεΰ- 
θυνσιν ταύτην κινούνται διά 
τήν λύσιν τού ζητήματος.

"Ήδη οί Σύλλογοι τών Υπαλ
λήλων Εθνικής Τ ραπέζης καί 
Τ ραπέζης ’Αθηνών διά συγκλή
σεως Εκτάκτων Γενικών Συνε
λεύσεων τών μελών των τήν 
28ην λήξαντός μηνός, έξουσιο- 
δοτήθησαν διά τήν υπογραφήν 
τής ειδικής συμφώνως τώ Νά- 
μφ συλλογικών συμβάσεων.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
--------- ·---------

Ή Διοίκησις τής Τρ, Ελλά
δος διά τής ύπ’ άριθ. 23)8.4. 
1958 Εγκυκλίου της μέ θέματα: 
’Ανακοινώσεις τού Συλλόγου 
τών υπαλλήλων προς τό προ
σωπικόν. Αιτήματα τού Συλ
λόγου προς τήν Διοίκησιν. Ά- 
νακοίνωσις άποφάσεως τού Γ ε
νικού Συμβουλίου τής Τ ραπέ
ζης, «Ενημερώνει», τό προσω
πικόν τού Ιδρύματος Επί τής 
πορείας τών ζητημάτων του. 
Προ όλίγων ημερών ή Διοίκη- 
σις τής ’Εμπορικής Τ ραπέζης 
5Γ Εγκυκλίου της—τήν σύντα
ξιν τής οποίας διά λόγους... ά- 
σψαλείας, μή τυχόν λάβη γνώ- 
σιν τού περιεχομένου της ό Ε
χθρός τών υπαλλήλων της, δηλ, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Σ υλλόγου των—έγνωστσποιοΟ- 
σεν ότι ή Δ) σις τής Τ ραπέζης 
ηύδόκη,σεν νά διανείμη φιλαν- 

θρωπικώτατα, χριστιανικώτατα 
«μή γνώτω ή άριστερά τί ποι
εί ή δεξιά» ολίγα ψιχία είς 
τούς υπαλλήλους της, Τό Συλ
λογικόν όργανον άγνοηθέν, ού- 
δεμίοα/ γνώσιν τής έν λόγφ Εγ
κυκλίου εΐχε λάβει.
Δέν είναι διόλου συμπτωματικαί 
αί ένέργειαι τών δύο Διοικητών. 
"Οχι μόνον δέν Επιδεικνύουν οΰ- 
δεμίαν κατανόησιν Επί τών ύ- 
ποβαλλομένων αύτοΐς ύπομνη- 
μόπων τών Εκπροσώπων τών υ
παλλήλων, όχι μόνον δέν κατα
βάλλουν ούδεμίαν προσπάθειαν 
άμβλύνσεως τών διαφορών καί 
τών διενέξεων, τάς όποιας δη
μιουργούν τό κεφάλαιον καί οί 
Εκπρόσωποί του, άλλα θέλουν 
έπιδεικτικώς, προσβλητικώς θά 
έλέγομεν, νάπεριφρονήσουν τά 
Δ.Σ. τών Συλλόγων. Διά τής 
περίφιρσνήσεως ταύτης καί μέ 
τήν παραλλήλως δι’ Εγκυκλίων 
άμεσον δήθεν Επικοινωνίαν μετά 
τών Εργαζομένων θέλουν νά ά- 
ποδείξουν τό άνώψελον τού συν- 
δικαλισμοΰ καί τών συνδικαλι
στών. θέλουν νά δείξουν ότι αί 
δήθεν παραχωρήσεις τους προς 
τούς εργαζομένους δέν εΐναι ά- 
ποτέλεσμα τής άσκουμένης Επ’ 
αύτών πιέσεως, άλλ’ άπόρροια 
τής γενναιοψροσύνης των, τής 
γαλαντομίας των καί τών φι- 
λάϋπαλληλικών αισθημάτων 
των.

ρά τήν αυξησιν τού εθνικού εισ
οδήματος παρά τά υψηλά μερί
σματα καί ύπερμερίσματα κα! 
τά κέρδη, τά όποια οί Διοικη- 
ταΐ τών Τραπεζικών ‘ Ιδρυμά
των έξαγγέλουν είς τάς συνε
λεύσεις τών μετόχων ούδεμιάς 
οικονομικής βελτιώσεως έτύχο- 
νεν.

Πρώτος Επ’ αυτού διδάξας 
εΐναι ό στυγνότερος Εκπρόσω
πος τού Τραπεζιτικού κεφαλαί
ου Κωστής Ήλιάσκος. Ή μί- 
μησίς του φανερώνει, δυστυ
χώς, ότι ή νοοτροπία τού Τρα
πεζικού κεφαλαίου εΐναι ή ιδία 
είτε τούτο Εκπροσωπείται άπό 
τόν Κ. Ήλιάσκο είτε όχι.

"Ας γνωρίζη όμως πας τις ότι 
ή έποχή δέν προσφέρεται διά 
τοιαύτας άντεργατικάς Ενέργει
ας καί αί «Εγκύκλιοι Επικοινω
νίας» τών Εργοδοτών ούδένα δύ- 
νοονται νά παραπλανήσουν διό
τι, όσον καί άν οί Εργαζόμενοι 
σκοπίμως κρατώνται μακράν 
τών γραμμάτων, όμως γνωρί
ζουν ότι όσα σήμερον κατέχουν 
«—Ελάχιστα βέβαια τών όσων 
τούς άνήκουν—-τά όφείλουν ό
χι είς τήν φιλανθρωπίαν τών 
Εργοδοτών των άλλα είς τήν ά- 
νάπτυξιν τού συνδικαλισμού.

Ό σεβασμός προς τόν 
παράγοντα «εργασία» δέν Επι
βάλλεται μόνον άπό τήν πνευ
ματικήν άνάπτυξιν τού 20οΰ 
αίώνος άλλα άπό τά άποκτη- 
θέντα ίσα δικαιώματα τών δύο 
συντελεστών τής παραγωγής.
---------------------------------------<$>♦<$>--------------------------------—

ΡΥΙΜ1Ι1Σ TIN ΖΤΙΤΑΞΕΙΙ
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

---- ♦---
Παρά του υπουργού ’Εργα

σίας κ. Καποδίστρια, ένεκρίθη- 
σαν τροποποιήσεις βασικών 
συνταξιοδοτικών διατάξεων τού 
καταστατικού τού Ταμείου Συν
τάξεων Προσωπικού τών Τρα
πεζών ‘Ελλάδος καί Κτηματι
κής.

Διά τών έγκριθεισών τροπο
ποιήσεων καθιεροΰται ή αρχή 
καθορισμού τών συντάξεων είς 
ποσοστόν τών έκάστοτε άποδος 
χών ένεργείας, έγκοταλειφθεί- 
σης τής αρχής υπολογισμού 
τών συντάξεων είς βασικάς 
δραχμάς και άναπροσαρμογής 
βάσει ώρισμένου συστήματος.

Έκ τού μισθολογίου, βάσει 
τού όποιου υπολογίζονται αί 
συντάξεις, θά λαμβάνωνται ύπ_’ 
όψιν μόνον τά σταθερά αύτοΰ 
στοιχεία. Διά τών τροποποιή
σεων καθιερώνεται άνώτατον ό
ριο ν συντάξεως τό 80% τού συν
ταξίμου μισθού κλπ.

Επίσης λαμβάνεται πρόνοια 
όπως αί συντάξεις τών ήσφαλι- 
σμένων τών έχόντων υψηλούς μι
σθούς, συνδεθοΰν προς τάς συν
τάξεις υπαλλήλων μέ κατώτερον 
βαθμόν προς αποφυγήν χορηγή- 
σεως μεγάλων συντάξεων. Τέ
λος, τίθενται καί κατώτατα ό
ρια συντάξεως κατά κατηγορί
ας συνταξιούχων.

ΔΓ άποφάσεως τού υπουργού 
Εργασίας κ. 1. Καποδίστρια 
ένεκρίθη ή καταβολή Ενός δε
καπενθημέρου είς τούς συντα
ξιούχους τών Τραπεζών 'Ελλά
δος και Κτηματικής, υπό μορ
φήν Εκτάκτου οικονομικής Ενι
σχύσεων.
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ΙΔΟΥ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΥΝΟΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΠΛΕΥΡΑΝ 
ΚΑΙ Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟ Ϋ ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ

Παραθέτομεν κατωτέρω πί
νακας έξών έμφαίνεται ή θέσις 
των 'Ελλήνων εργαζομένων έν 
συγκρίσει μέ τούς εργαζομέ
νους των χωρών τής Δυτ. Ευ
ρώπης. Οΰτω, ένώ οστό τής 
μιας πλευράς, παλαιότερον, 
Τράπεζαι κύρους ώς ή Εθνι
κή έδόθησαν ώς Αντάλλαγμα 
εις μίαν κερδοσκοπικήν κλίκα, 
ενώ ή καπάστασις αΰτη εθρε 
ώς διάδοχον την εύνοιαν άλλων 
συγκροτημάτων μέ τά σκάνδα
λα τής ατελούς εισαγωγής ο
κτώ χιλιάδων τόννων βάμβα- 
κος, τού μονοπωλίου τού κα
πνού, την εξαγοράν δύο τραπε
ζών διά δημοσίου χρήματος,

την χαριστικήν πράξιν προς 
τους μιεγαλοβ ιομηχάνους μέ 
τήν παγοποίησιν 600 εκατομ
μυρίων εισφορών των προς το 
Ι.Κ.Α. και τήν αδιαφορίαν πε
ρί τήν εϊσπραξιν τών τρεχου- 
σών εισφορών, ενώ δλα αυτά έ- 
πισφραγίζονται και μέ τήν αυ
θαίρετον πλέον καί κατά πα
ραγνώρισήν κάθε ιδέας Κρά
τους, εξαγοράν παρά τού εύ- 
νοουμένου τραπεζιτικού συγ
κροτήματος μετοχών τών Ε.Η. 
Σ. διά καταθέσεων Ιδιωτών, ή 
' Ελλάς παρουσιάζεται, παρά 
τάς μεγαφωνικάς διατυμπανί
σεις τών κυβερνησάντων, πρω- 
ταθλήτρια είς τήν κοινωνικήν

Ανισότητα καί έξαθλίωσιν τής 
ελληνικής έργοτοϋπαλληλικής 
τάξεως.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ
ΝΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙ- 
ΚΡΟΤΕΡΑΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΝ 

ΔΥΝΑΜίΝ

Ό κατωτέρω πίναξ δεικνύει 
πόσον χρόνον πρέπει νά έργά- 
ζεταί_τις διά τήν Αγοράν δια
φόρων ειδών διατροφής είς δι
αφόρους χώρας καί άποδεικνύ- 
ει ότι ό "Ελλην εργαζόμενος 
είναι ό χειρότερον άμειβόμένος 
έν συγκρίσει μέ τούς εργαζο
μένους τών Δυτικών Ευρωπαϊ
κών χωρών.

ΕΙΔΗ
Ψωμί (κιλά) 
Αυγά (δώδεκα) 
Ζάχαρι (κιλό) 
Ρύζι (κιλό)

’Αμερικανοί
11 λεπτά 
22 λεπτά

8 λεπτά
12 λεπτά

Μοσχάρι (κιλό) 1 ώρα 2 λεπτά

"Αγγλοι 
12 λεπτά 
55 λεπτά 1 
20 λεπτά 
30 λεπτά 
1 ώρα 37 λεπ.

Γερμανοί 
26 λεπτά 

ώρα 5 8 λεπτά 
51 λεπτά 
32 λεπτά 

2 ώρες 13 λ.
Λίπος (κιλό) 26 λεπτά 53 λεπτά 1 ώρα 22 λεπτά
Πατάτες (κιλό) 5 λεπτά 6 λεπτά 7 λεπτά
Κρασί (κιλό) 9 λεπτά 32 λεπτά 9 λεπτά
Λαχανικά (κιλό) 9 λεπτά 8 λεπτά 21 λεπτά

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
£>---------------

Σουηδία 160 Δρχ·
ΝΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ Νορβηγία 130 »

ΚΟΣΜΟΥ Δανία 130 »
Συμφώνως προς στοιχεία Ελβετία 128 »

τού Διεθνούς Γραφε[ου Έργα- ’Αγγλία 105 »
σίας τά κατώτατα ήμερομί- Γ αλλία 88
σθια είς τάς διαφόρους χώρας Δ. Γερμανία 80 »
έχουν, είς ‘Ελληνικάς δραχμάς, ’ 1 ταλία 64
ώς ακολούθως: ‘Ελλάς 32—34 »

Γ άλλοι 
21 λεπτά
2 ώρες 27 λεπ. 3 
1 ώρα 4 λεπτά
1 ώρα 12 λεπτά 1
3 ώρες 13 λεπτά
2 ώρες 12 λεπτά 
6 λεπτά

1 6 λεπτά 
29 λεπτά

"Ελληνες 
36 λεπτά 

ώρες 30 λ.
2 ώρες 

ώρα 1 5 λ. 
7 ώρες 
5 ώρες 

20 λεπτά 
55 λεπτά 
40 λεπτά

ΟΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΕΙ- 
ΩΘΗ ΕΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑIΑΝ

ΔΙΕΤΙΑΝ
Κατά τό χρονικόν διάστημα 

Από 1956 — 1958 τά έξοδα 
διά τήν κάλυψιν τών στοιχειω
δών Αναγκών συντηρήσεως μιας 
Τετραμελοΰς οικογένειας η,ΰξή- 
θησαν κατά 168 δραχμ. μη
ν ιαίως άνευ ούδεμιάς αΰξήσεως 
τών Αποδοχών τών μισθωτών. 
Ή αΰξησις τού ελλείμματος 

ΑΝΑΓΚΑΙ 
Ιανουάριος 1956 2.487

» 1957 2.557
2» 1958 2.655

Η ΜΑΣΤΙΓΞ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Οι άνεργοι έφθασαν τις 

200.000 εις σύνολον εργαζο
μένων 750.000. Ούδέν σοβαρόν 
μέτρον έχει ληφθή διά τήν άν- 
τιμετώπισιν τής φοβέρας αύ- 
τής πληγής πού οδηγεί είς τήν 
φτώχεια, τήν εξαθλίωση καί 
τήν διαφθοράν τού μεγαλυτέρου 
τμήματος τού Ελληνικού Λα
ού. Μοναδική καί μοιραία λύσις 
προβάλλεται ή μετανάστευσις 
είς τάς Αγοράς έργασίας τού 
έξωτερικοΰ. Οΰτω 9.000 "Ελ
ληνες έργάται Αργοπεθαίνουν 
είς τά Ανθρακωρυχεία τού Βελ-

μιάς έργατικής οικογένειας ά- 
ποδεικνύει,ότι παρά τήν αΰξησιν 
τής βιομηχανικής παραγωγής 
καί τού Εθνικού εισοδήματος, 
ό παράγων «εργασία» δέν εΐ- 
χεν ούδεμίαν άπολαυήν τής 
συμμετοχής του.

Ή είκών παρουσιάζεται οΰ
τω:

ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
1.188 1.300
1.187 1.370
1.187 1.468

γιου καί 150.000 έργάται, τό 
πλέον ζωντανό κομμάτι τών ερ
γαζομένων τής Χώρας έχουν 
έγκαταλείψει τήν Πατρίδα μας 
Από τού 1950 καί εντεύθεν, διά 
ν’ άξιοποιήσουν τον πλούτον 
άλλων χωρών ενώ ή δική μας 
Χώρα κρύβει θησαυρούς καί 
περιμένει άξια χέρια διά νά 
τούς Αξιοποιήσουν.

Ό κατωτέρω πίναξ δεικνύει 
τό ρεκόρ τής Ελλάδος είς πο- 
σοστόν Ανεργίας έναντι τών 
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών1 καί 
τών Η.Π.Α.

Ο κ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙ

Ποσοστόν
Χώρα ’Απασχολούμενο ι "Ανεργοι
’Αμερική 66,503.000 5.500.000
'Αγγλία 23.000.000 256.000
’ 1 ταλία 19.400.000 1.918.000
Γ ερμανία (Δυτ.) 18.604.000 718.000
Γαλλία 7.673.000 105.000
Βέλγιον 3.200.000 87.000
‘Ολλανδία 3.190.000 28.000
Αυστρία 2.167.000 112.000
Ελβετία 1.650.000 3.000
Νορβηγία 1.423.000 13.000
Σουηδία 996.000 16.000
Δανία 679.00 71.000
ΕΛΛΑΣ 750.000 200.000

ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Είς τάς Δυτικοευρωπαϊκός 

Χώρας ή εβδομαδιαία έργασία 
(προκενμένου περί έργατών) 
κυμαίνεται μεταξύ 42-48 ωρών. 
Είς ’ I σραήλ 4272 ώραι έβδομαδ. 

» Αυστραλία 40 » »
» Καναδά 40 » »

Ανέργων
%
8,27 
1,11 
9,84 
3,89 
1,46 
2,71 
0,87
5.61 
0,18 
0,92
1.61 
1,04

28,80
Είς Η. Π. Α. 40 ώραι έβδομ.

» "Ελλάδα 48 » »
’Αλλά καί αυτό τό 48ωρον 

είς τήν Χώραν μας έχει θεωρη
τικήν Αξίαν διότι ή καταστρα- 
τήγησίς του όατοτελεΐ τον κα
νόνα.

Η Α.Λ.Ε.4.Υ. ΚΑΛΕΙΙΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫ ΠΑΛΛΗΛΙΚΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ' ΟΠΩΣ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 48ΩΡ0ΥΑΠΕΡΠΑΣ

Τό Κεντρικόν Συμβουλιον 
τής Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έλαβε παμψηψεί 
τήν Απόφοοσιν περί καθόδου 
τών/ δημοσίων υπαλλήλων είς 
48ιωρσν προειδοποιητικήν Απερ
γίαν, απέστειλε δέ και τηλε
γραφήματα προς άπάσας τας 
δημοσιοϋπαλληλικάς όργ ανώ

σεις τών έπαρχιών δΓ ών γνω
στοποιείται ή προς Απεργίαν 
Απάφασις και συνιστάται ή 
πειθάρχησις καί έμμονή είς αυ
τήν.

Κυρία αιτία τής Απερ
γίας είναι ή ληφθεΐσα υ
πό τής υπηρεσιακής Κυ- 
βερνήσεως άπόφασις περί

Ό κ. ’Αλευράς τ. Πρόεδρος 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. εύρίσκεται Από 
πολλών ή μερών κλινήρης μέ υ
ψηλόν πυρετόν. Αί προσπόθειαι 
τάς οποίας κατέβαλεν ό έκλε- 
κτός συνδικαλιστής διά νά όδη- 
γήση—έπειτα Από τήν Κυβερ
νητικήν άπροσχημάτιστον έ- 
πέμβασιν—τό συνδικαλιστικόν 
κίνημα τών υπαλλήλων τής Τρα- 
πέζης "Ελλάδος είς τον ορθόν 
δρόμον, έπέδρασαν δυσμενώς 
έπί τής λεπτής υγείας του. Ή 
πρόσκαιρος Απουσία του εΐχεν 
οπωσδήποτε τάς δυσμενείς 
συνέπειας της έπί τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
------------------- $>♦<·>-------------------

ΕΚΔΗΛΩΣIΣ

ΥΠΕΡΟΧΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

"Ολόκληρος ή συναδελφική 
μας οικογένεια έξεδήλωσε μέ 
κάθε μέσον τήν συμπαράστα- 
σίν της προς τά θύματα τού 
δυστυχήματος τής Δοδώνης,

"Ομως ό βαρύς κλήρος τού 
νά γνωρίσουν, νά ζήσουν μάλ
λον τήν τραγωδίαν, έπεσεν είς 
τούς συναδέλφους τού Ύπσκα- 
ταστήματος ’ I ωαννίνων.

Τόσον ό Διευθυντής όσον καί 
τό Προσωπικόν τού Υποκατα
στήματος Ακούραστοι, Από τής 
πρώτης στιγμής τής είδήσεως 
τού συμβάντος καί ήμερόνυ- 
κτα ολόκληρα έτέθησαν έπί 
ποδός, προσφέροντες πάσαν βο
ήθειαν μέχρι ς ότου καί ό τε
λευταίος τραυματίας έτέθη έκ
τος κινδύνου.

Μέ τήν σειράν των ό Διευθυν
τής καί ο! συνάδελφοι τού Κα
ταστήματος ’Αγρίνιου συνώδευ- 
σαν τήν σωρόν τού Αειμνήστου 
Γ. Στεργίου Από τής πόλεώς 
των, μέχρις Άντιρρίου.

Είς τά συγχαρητήριά μας οΐ 
σεμνοί συνάδελφοι όπτήντησαν 
ότι έκαμαν τό καθήκον των.

Τό καθήκον των, ναί, Αλλά 
έλαβον άριστα είς τήν έκδήλω- 
σιν υπέροχου συναδελφικοΰ 
πνεύματος.
----------------- ----------------------

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ό Σύλλογος τών υπαλλή
λων τής Εθνικής Τροστέζης, ευ
χαριστεί θερμώς, όλους τούς 
οπωσδήποτε συμμετασχόντας 
είς τό βαρύ πένθος τής συνα- 
δέλφίκής μας οικογένειας, έπί 
τή Απώλεια τών προσφιλών της 
Ιμελών, θυμάτων τού αύτοκινητι- 
Ιστικού δυστυχήματος Ίωαννί
νων.

μή Αποδοχής τού μετριωτάτου 
Αιτήματος τών κρατικών λειτουρ 
γών τού ένός 1 δθημέρου τό ό
ποιον θια Ανεκούφιζε κατά τι 
τούς υπαλλήλους καί Αντί τού
του δίδεται μία έμπαικτική 
«αύξηση» 11 δραχμών.

Ή Απαφασισθεΐσα 48ωρος 
Απεργία έδηλώθη υπό τής Α.Δ. 
Ε.Δ.Υ. δτι θά μετατροπή τήν 
έρχομένην έβδομάδα είς άπερ- 
γίαν δι αρκεί ας.

Έξ Αριστερών προς τά δεξιά: "Ανω: Γεώργ. Στεργίου καί Αιμίλιος Βαμβακας
Κάτω: ‘Ελένη Όλλανδέζου, Ά θαν. Γιακωβάκης καί Νινέττα Πανουργία.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Ό εκδρομικός κόσμος τής 

Χώρας μας καί οί συνάδελφοι 
όλων τών Ελληνικών Τραπεζών 
μέ σπαραγμό ψυχής πληροφο- 
ρήθηκαν τό τραγικό δυστύχη
μα 40 και πλέον έπιλέκτων συν
αδέλφων των, τό όποιον συνέβη
κε τήν Κυριακήν τού Πάσχα 
13.4.58, στον άσχημο αύτοκι- 
ητόδρομο ’ I ωαννίνων—Μαντεί
ου ’Αρχαίας Δωδώνης.

?Από τό 1929, άφ’ ότου άρ
χισε ό έκδρομισμός στην ‘Ελλά
δα για πρώτη φορά παρουσιά
ζεται μια τέτοια τραγωδία σέ 
"Ελληνες έκδρομεΐς. Ή ουσία 
εΐναι τό φταίξιμο, ή Απροσε
ξία. Τά 40 έκδρομικα Σωμα
τεία ’Αθηνών καί Πειραιώς τών 
οποίων τα μέλη έπεσκέφθηκαν 
και έμελέτησαν κάθε γωνιά τής 
ελληνικής γής, είχαν και αυτά 
τήν περιέργεια νά έπισκεφθοΰν 
τήν "Ηπειρο, νά ίδοΰν τή μαν
τική Δωδώνη και τό ειδυλλια
κό όροπέδιό της.
’Αλλα δτοη/ έφθαναν στα Γιάν- 

νενα, ή Τουριστ. ’Αστυνομία, ή 
’Ασφάλεια ’ Iωαννίνων,τό ΚΤΕΛ 
καί ή πιάτσα τών ταξί, έδιδαν 
πιστοποιημένη σύσταση νά ά- 
ποφευχθή ή έπίσκεψι στή Δω
δώνη μέ λεωφορείο ή μέ πούλ
μαν. Ό δρόμος είναι πολύ στε
νός πού μπορεί να περάση μό
νον τζιπ καί ταξί. Ή χάραξι 
τού δρόμου εΐναι πρόχειρη, οί 
στροφές Απότομες. Ή Ανωφέ
ρεια καί ή κατωφέρεια τού λό
φου 490 μ. ύ. έπί τού οποίου 
ελίσσεται ή γραμμή εΐναι έπι- 
κίνδυνη. Σκυρόστρωμα δέν υ
πάρχει ούτε πεζούλι προφυλά- 
ξεως στις άκρες. Επομένως ό 
κίνδυνος έντελώς βέβαιος. Είχα 
κάνει κΓ έγώ μια έκδρομή έκεΐ 
τήν 25.12.56 μέ πούλμαν 35 
θέσεων μέ τό Σωμοπ-εΐο «ΦΟΙ
ΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» Αλλά τά Γιάν
νενα μάς Απηγόρευσαν τήν με- 
τάβασιν παρά μάνον μέ ταξί. 
Συμμορφωθήκαμε, πήγαμε μέ 
ταξί. Είδαμε τό θέατρο, τήν Α
κρόπολη τούς ναούς, τό μικρό 
μουσείο, τό μαντεΐον τής Αρ
χαίας Δωδώνης, τό γραφικό ό
ροπέδιό της. ’Από πραγματική 
γνώσι τού τοπογραφ ικοΰ σχη
ματισμού περιοχής κάνω τήν 
άνάπτυξι αυτή.

Τα έκδρομικα σωματεία, λει
τουργούν μέ βάσι ένός κατα
στατικού έγκεκριμένου Από τό 
Πρωτοδικείο καί έποπτεύονται 
Από τό ‘Υπουργείο τής Παιδεί
ας. Οί "Εφοροι τών έκδρομών, 
οί Αρχηγοί τών έκδρομών των 
καί οί σύμβουλοί των, εΐναι έμ
πειροι καί ώριμοι άνθρωποι. Τις 
εκδρομές πού κάνουν τις στηρί
ζουν σέ τουριστικούς οδηγούς, 
σέ τουριστικούς χάρτες, σέ πεί
ρος σέ πληροφορίες πού παίρ

νουν Από τά ΚΤΕΛ ή Από τις 
τοπικές Αρχές γιά τήν κατά- 
στασι τών δρόμων. Καί έτσι οί 
εκδρομές των δέν Αστοχούν, ού
τε οί εκδρομείς κινδυνεύουν τή 
ζωή τους.

Από το 1956 ιδρύθηκαν 
στήν Ελλάδα μερικές τουριστι
κές επιχειρήσεις οί όποιες δια
θέτουν ένα μικρό Αριθμό πούλ
μαν, και λειτουργούν χωρίς 
καμμιά έπίβλεψι τού Κράτους. 
’Αντικείμενών τους εΐναι μονά
χα ή καθαρή έμπορία. Νοικιά
ζουν τα πούλμαν τους, πολλές 
φορές χωρίς νά τα ελέγχουν κα
τά τό ξεκίνημά τους. Δίδουν 
καί ένα μονάχα οδηγό, όχι κα
λά διαλεγμένο πάντοτε, ή τσα
κισμένο Από τήν κούρασι καί 
Αγρυπνία. ”Η οργανώνουν μόνες 
τους έκδρομές, μέ Αρχηγούς ά
πειρους, τούς παίρνει συνήθως 
ό ενθουσιασμός τού τοπίου ή 
τό λίγο πιοτό καί τούς έγκατα- 
λείπει ή έκτίμησι τών σοβαρών 
συνθηκών τής διαδρομής ή τής 
καταστάσεως τών δρόμων.

Οί έκδρομεΐς τους λόγψ ά
γνοιας τούς πιστεύουν χωρίς

Αντίρρησι. Αΰτό τό θλιβερό φαι
νόμενο προέκυψε στή διαδρομή 
’ I ωαννίνων —■ Δωδώνης, όπου 
βρήκαν τραγική τύχη οί προσ
φιλείς μας συνάδελφοι. Δέν τα
ξίδεψαν μέ υπεύθυνο καί ώργα- 
νωμένο Σωματείο. ’ Εκτός ελά
χιστων εξαιρέσεων οί «τουρι
στικοί» δρομοι τής τουριστικής 
μας Χώρας έχουν έγκαταλειφθή 
Από τούς Ασχολουμένους μέ τήν 
άνάπτυξιν τού Τουρισμού Αρμο
δίους. ’Αλλά γί’ αυτό θά Ασχο
ληθούμε σέ άλλο μας άρθρο. Ε
κείνο πού έχουμε νά είπούμε 
τώρα εΐναι ότι ή κατάστασι 
αυτή δέν θέλει τίποτα παραπά
νω παρά ένα λάθος ένός ύπευ- 
Θύνου οδηγού πούλμαν ή ένός 
Απείρου Αρχηγού έκδρομής γιά 
νά δημιουργήση ένα τραγικό 
δυστύχημα καί νά έπιφέρη ένα 
πολύ δυσμενή ψυχολογικό Αντί
κτυπο στον έσωτερικό καί στον 
εξωτερικό τουρισμό τής Χώ
ρας, ό όποιος προωθεί τό Ελ
ληνικό Κράτος καί τούς ΓΊολί- 
τας του στήν άνάπτυξι τού πο
λιτισμού των.

ΙΩΑΝ. ΑΠ. ΝΟΥΣIΑΣ 
**----------------------------------- -----
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01 Μ· ΥΠΟ lEITHill
Ενώπιον τής συνελθούσης 

χθες Γεν. Σννελεΰσεως τών με
τόχων τής Τροοπέζης μας ό Δι
οικητής κ. Βασ. Κυριακόπου- 
λος Ανέγνωσε τήν έκθεσιν τών 
πεπραγμένων κατά τό 1957. 
Ό κ. Διοικητής άνεφέρθη τόσον 
είς τάς διεθνείς, όσον καί είς 
Τας έσωτερικας οίκονομικάς ε
ξελίξεις καί ΰπεγράμμισε τα 
οικονομικά προβλήματα τής 
Χώρας. Έν συνεχείς είσηγήθη 
τήν έπανατοποθέτησι ν τού όλου 
πιστωτικού τηροβλήματος υπό 
τας δι αμορψωθείσας συνθήκας 
καί κατά τρόπον Ανταποκρτνό- 
|ιενον προς τό πρόγραμμα τής 
οικονομικής άναπτύξεως τής 
Χώρας. Επίσης Ανεφέρθη είς 
τό θέμα τών φορέων τής πίστε- 
ως, τής πολιτικής έπί τών κα
ταθέσεων καί χορηγήσεων, ά- 
σκήσεως τής βραχυπροθέσμου 
καί μακροπροθέσμου πίστεως. 
Ή συνέλευσις τών μετόχων ένέ- 
κρινεν είσήγησιν τού Διοκητ. 
Συμβουλίου περί έπανοοφοράς 
τού τίτλου «’Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος».

Έν συνεχείς: ό κ. Διοικητής 
καί προ της ψηφοφορίας δΓ έ-

πανεκλογήν συμβούλων καί έ- 
λεγκτών έθεσεν είς διάθεσιιν 
τής Συνελεύσεως τήν παραίτη- 
σίν του, λόγψ μή είσέτι ρυιθμί- 
σεως τού θέματος τής εισφοράς 
τών Τραπεζών Ελλάδος — Ε
θνικής καί Κτηματικής είς τήν 
κάλυψιν τού ανοίγματος τού 
Ταμείου Συντάξεων τής Εθνι
κής Τραπέζης δια τήν διετίαν 
1958 — 59 ζητήματος σοβα- 
ρωτάτου δια τήν ΰπόστασιν της 
Τραπέζης. Ή Γεν. Συνέλευσις 
δέν έδέχθη τήν παραίτησιν τού 
κ. Διοικητού1 τή διευκρινίσει δέ 
τού παρευρισκομένου εκπροσώ
που τού Υπουργείου Οικονομι
κών, ότι τό θέμα άπετέλεσεν 
ήδη Αντί κεί μενον συζητήσεως 
τής έξ Υπουργών ύπό τήν προε
δρίαν τού κ. Πρωθυπουργού Ε
πιτροπής, ή . παραίτησής τού 
κ. Διοικητού τελεί ύπό τήν αϊ- 
ρεσιν τής ρυθμίσεως τού θέ
ματος.

Δρ ΚΙΜΩΝ Ε. ΒΑΤΖΙΑΣ 
Παθολόγος—Νόσοι αίματος 

Συμβεβλημ. μετά τού ΤΥΠΕΤ 
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