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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
Ούδείξ άνθρωπος εχων τον 

κοινόν νοΰν καί ίχνη καληξ 
πίστεως, δύναται ν’ άμφιαδητή 
ση το δίκαιον τοΰ άγώνος είς 
τόν όποιον έξηναγκάίδησαν 
να κατέλδουν οί έργαξόμενοι.

Ή προϊοΰσα έξαθλίωσίς των 
αυνεπεία τής εφαρμοσμένης 
παράφρονος οικονομικής πολι
τικής καί πρωτοφανούς άντερ- 
γατικής τακτικής καί 6 έμπαι- 
γμός έκ μέρους των Ιθυνόντων, 
έπέέαλον την γενικήν κινητο- 
ποίησιν.

Μόνον οί έκτός τής πρα- 
γματικοτητος ευρισκόμενοι ή 
οί έχοντες ύποπτα καί άνομο- 
λογητα συμφέροντα δύνανται 
νά φέρουν άντίρρηοιν διά την 
συμμετοχήν είς τόν άναλη- 
φθέντα άγώνα των ύπαλλή- 
λων τής ’Εθνικής, των πειρα
ματόζωων καί τραγικωτέρων 
θυμάτων τής όλης τυχοδιωκτι
κής περιπέτειας.

'Αλλά καί μετά την άπολά- 
κτισιν τοϋ νεκροθάπτου τής

Εθνικής Τραπέζης, οΰδεμία 
προθεσις άναστηλώσεως τοϋ 
είς έρείπια κειμένου προσωπι
κού αύτής έξεδηλώθη έκ μέ
ρους τών Ιθυνόντων.

"Ας μή ληφδή ύπ’ δψιν ή έ- 
πιμελεστάτη φροντίς μή διγοΰν 
έστω καί κατ’ έλάχιστον οί ά
μεσοι συνεργάται τού δημίου. 
"Ας μή ληφθή ύπ’ όψιν ή διαρ 
κής άρνησίς των είς Τό νά δο
θούν έξ όσων λωποδυτικώς ά- 
νηρπάγησαν, όλίγα ψιχία είς 
τούς λιμώττοντας ύπαλλήλους. 
Καί ας ληφθή τούτο μόνον. 
Τό Ταμεΐον μας Συντάξεως- 
Τό αδιέξοδον είς τό όποιον πε- 
ριήλθεν είναι έξ όλοκλήρου έρ- 
γον ίδικόν των πανταχόθεν ά- 
νεγνωρισμένον. Καί έπί έν ό- 
λόκληρον έτος σχέδια έπί σχε
δίων συντάσσονται, ύπομχ'ή- 
ματα ύποόάλλονται, νομοσχέ-' 
δια καταρτί$οχπαι. Καί μυστη
ριώδες τά μέν εξαφανίζονται 
τά δέ άπορρίπονται, τά άλλα 
ούδέποτε ψηφίζονται, μέ άλ

λους λόγους, έμπαιγμός άνευ 
έντροπής.
. Αίφνιδίως όμως οι κ. κ. ι
θύνοντες έγιναν μελιστάλα- 
κτοι: Αί θΰραι των ‘Υπουρ
γείων, κεκλεισμέναι πρότερον, 
ήνοίγοντο ώς διά μαγείας είς 
τούς έκπροσώπους μας. Οί πάν
τοτε «άπησχολημένοι» κύριοι 
Υπουργοί έδέχοντο ακροάσεις. 
Διατί;

Διότι έπρόκειτο νά κατέλθω- 
μεν μετά των άλλων είς τόν 
κοινόν διά τήν έπιόίωσίν μας 
άγώνα. Διότι εϊχομεν πάρει 
τόν σωστόν, τόν μόνον ώς 
φαίνεται, δρόμον τόν οδηγοΰν- 
τα, δυστυχώς διά τοΰ έξαναγ- 
κασμού είς τήν έπίλυσιν των 
αιτημάτων μας.

Ό άγών μας έν προκειμέ- 
νω ρητώς καί κατηγορημκτι- 
κώς έδηλώθη, ότι ·δέν στρέφε
ται κατά τής Διοικήσεως της 
Τραπέξης- Πάντοτε ύπήρξαμε 

συμπαραστάται της μέχρι του 
σημείου νά παρεξηγηδώμεν. Δι’

αύτό είναι τό όλιγώτερον λυ
πηρά ή άπροσδόκητος αύτοτο- 
ποθέτησίς τμς είς τό αντίπαλον 
στρατόπεδον. ’Ατυχές καί άβα- 
σάντστον τό έπιχείρημα, ότι τό 
προσωπικόν στρέφεται κατά 
τής Τραπέζης. Μέ τήν σειράν 
μας τώρα λέγομεν ή μάλλον 
έπαχ'αλαμβάνομεν, ότι δ έ ν ά- 
νεχόμεθα νάάμφι- 
σόητήται τό έ ν δ ί
α φ έ ρ ο ν μας διά τήν 
Τράπεζαν. Μία βόλτα 
είς τά ύποκαταστήματα καί 
μία ματιά είς τά δελτία τής 
έπιθεωρήσεως άρκοΰν ϊνα δια- 
πιστωθή τό ένδιαφέρον τών "υ
παλλήλων δι’ αύτήχ*. ’Αλλ’ έ- 
άν ήρκει μόνον τό ένδιαφέρον 
τοΰ Προσωπικού ή Τράπεζα 
ούδέποτε θά είχε περιέλθει 
είς δεινήν κατάστασιν. Οί τρώ 
σαντες είναι γνωστοί καί είς 
τάς ήμέρας μας πολλά νέα 
στοιχεία έρχονται είς φως. 
’Αλλά καί ή άνόρδωσίς τής 
Τραπέζης παρά τόν μόχθον

τοΰ προσωπικού της δέν θά 
συνετελεΐτο άνευ τής άναθεω- 
ρήσεως τής πιστωτικής πολιτι 
κης ήτις έπετεύχθη κατόπιν 
πιέσεως τών παραγωγικών τά
ξεων. If]

^"Εχομεν συνεπώς καθήκον 
καί ημείς οί πρωτοπόροι τής 
τάξεως τών έργα^ομένων ή- 
ν ω μ έ ν ο ι νά διαμαρτυρη- 
θωμεν διά τήν οδηγούσαν προς 
τήν έξαθλίωσιν μεταχείρισίν 
μας διότι έτσι μόνον ©ί χειρι- 
$όμεχΓοι τάς τύχας μας θά έξε 
τάσουν τά πράγματα καλλί- 
τερον καί θά άναγκασθοΰν νά 
τά τοποθετήσουν έπί δικαιοτέ- 
ρων και σταθερωτέρων κοινω» 
νικών καί οικονομικών βάσε
ων πρές τό συμφέρον τών πα
ραγωγικών κλάδων τής χώρας 
συνεπώς καί τών έξυπηρετούχ*- 
των τούτους ‘Ιδρυμάτων.

Αύτός είναι ό δρόμος τοΰ 
καθήκοντος καί αύτόν βαδίζο
με ν.
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‘Ως άνεμένετρ, ή 4ωρος προει
δοποιητική στάσις έργασίας τής 
27)11)56 έσημί,ίωσε λαμπράν έ- 
τπτυχίαν. Αί Τράπεζαι, Έπιχειρή 
σεις κοινής ωφέλειας καί ό Λι- 
μήν Πειραιώς ένεκρώθησαν. Εί'δι- 
κώιερον ή εκδήλωσες ένεφάνισε 
τήν έξης εικόνα κατά κλάδους: 
Αί Τράπειζαι ‘Ελλάδος, ’Εθνική - 
’Αθηνών, Ίονική, Λαϊκή, Κτηματι
κή, Έλληνα - αιγυπτιακή καί ώ- 
ιρισμέναι ΰπηρεσίαι τής ’Εμπορι
κής δεν είργάσθησαν, πλήθος δέ 
συναλλασσόμενων άνέμενε έπί ώ
ρας τήν λήξιν τής απεργίας διά 
νά έςυπηριτηθή.

Είς τάς έπιχβιρήσεις κοινής 
ώφελείας ή συμμετοχή είς τήν Α
περγίαν ήτα ιςαθολιική). Ανωμα
λία: είς τήν παροχήν ηλεκτρικού 
ρεύματος δεν έσημειώθησαν διότι 
τό διάοτημα τής άπεργίας ήτο 
μικρόν.

Αισθητή ήτο ή απεργία είς 
τήν άστικήν συγκοινωνίαν οπού 
τά οχήματα τής Πάονερ πλήν ώ- 
ρισμένων τρόλλεϋ, ατινα έκινήθη- 
σαν μέ έκτακτους, παρέμειναν ά- 
κινητοποιημένα ένφ οί ηλεκτρικοί 
σιδηρόδρομοι καί τά ιδιωτικά λε
ωφορεία, έκινήθηισαν υπό άστυνο- 
μικών, έκτάκτου προσωπικού καί 
τών ιδιοκτητών. Δεκάδες στρατι
ωτικών αυτοκινήτων καί φορτηγών 
διετέθησαν υπό τής Κυβερνήσεως 
διά τήν συμπλήρωσίν τών κενών 
τής συγκοινωνίας.

Σχετικώς μέ τήν έξέλιξιν τής 
άπεργίας ή Συντονιστική ’Επι
τροπή τών συνεργαζομένων ’Ορ
γανώσεων άνεκοίνωσε τά έξης:

«‘Η χθεσινή στάσις έργασίας 
έσημείωσε καθολικήν έπιτυχίαν 
κατά κλάδους δέ έξεδηλώθη ώς ά- 
κολούθως: ΗΐΕΑιΠ έπί έργατοτειχνι 
κοΰ προσωπικού 1800 άπήργησαν 
1760. Είργάσθη μόνον τό άνώ- 
τατον έπιστημονικόν προσωπικόν. 
ΗΕίΜ έπί 2007 έργσζομένων άπήρ

γησαν 1920. Τά όχήματα έκίνή- 
θησαν δι’ άστυνομιικών καί έκτά- 
κτως προσληφθέντων ιδιωτών. ’Η
λεκτρικοί σιδηρόδρομοι έπί 1050 
άπήργησαν 900. Οι! συρμοί έκινή- 
θησαν μέ έκτακτον προσωπικόν τή 
συνδρομή άστυνομικών. Εταιρία 
Ύδάτων έπί 1900 άπήργησαν 1. 
800 Φωταέριον ’Αθηνών έπί 700 
άπήργησαν 680. Εταιρία Υπεγ
γύων Προσόδων έπί 500 άπήρ
γησαν 480. Ο.Α.'Π. έπί 1460 ά
πήργησαν 1380. Τράπεζα ‘Ελλά 
δος έπί 2150 άπήργησαν απόν
τες. Έθν. Τράπεζα ‘Ελλάδος καί 

’Αθηνών έπί 2550 άπηιργησαν1 2400. 
Ίονική Τράπε'ζα έπί 470 απόν
τες. Λαϊκή Τρότπεζα έπί 220 δ- 
παντσς. Έ|μπορική Τράπεζα έπί 
1300 άπήργησαν 800».

Ή Συντονιστική ’Επιτροπή 
προγραμματίζει 24ωρον άπερ- 
γίαν δλωιν τών Συνδικάτων τών 
συνεργαζομένων 'Ομοσπονδιών διά 
τήν Παρασκευήν 7ην Δεκεμβρίου.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙ

ΚΗΣ Σ ΥΜΙΠΑΡIΣ Τ AT AI ΑΛ
ΛΑ ΟΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΗ... 
ΜΕΑΑΟΝΤΙ ΚΩΣ 
'-Ο Σ'ύλλογος τής ’Αγροτικής 

Τραπέζης δι’ άνακοινώσεώς του 
χαιρετίζει τόν όστεργιακόν άγώνα 
διαδηλών τό δίκαιον τούτου και 
βέβαιοί οτι είς τάς μελλοντικάς 
εκδηλώσεις μας θά λάβη ένεργόν 
μέρος.
Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ OJOE 

‘Η ΟΤΟΕ τήν έπομένην τής έ- 
πιτυχούς διώρου άπεργίας τών 
Τραπεζοϋπαλλήλων έξέδωικε τήν 
κάτωθι άνακοίνωσιν :

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
‘Η χθεσινή σας διαμαρτυρία 

μετά τού Προσωπικού τών Επι
χειρήσεων Κοινής Ώφελείας καί 
τού Ο.Λ.Π., έσημείωσε λαμπράν 
έπιτυιχίαν. 'Απέδειξαν ή πανίσχυ
ρος αϋτη ήνωιμένη παράταξις τών
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Συνάδελφοι,
'Η Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ 

Συλλόγου, συνεδριάσασα έν όλομε 
λεία, παρόντων καί τών Συμβού
λων τών έπαρχισκών καταστημά
των, έξητασε έξονυχιστικώς τό ο- 
λον θέμα τοΰ άρξαμένου άγώνος 
προς βελτίωσιν τής θέσεως τών έρ 
γαζομένων καί προέβη είς τάς ε
ξής διαπιστώσις:

1) Οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Έλάδος δέν δύναν- 
ται, ούτε είναι παραδεκτόν, ν’ άθε- 
τήσουν την μετά τών λοιπών έργα- 
ζομένων συμμαχίαν των

2) Ό άρξάιμενος άγών οΰδα- 
μώς στρέφεται κατά τών Μελών 
τής σημερινής Διονκήσως τής Τρα 
πέζης, τά όποια ή Δ, Επιτροπή 
θεωρεί ώς άκρογωνίαίονς λίθους 
τής άνορθώσεως καί εύημερίας 
τού Ιδρύματος.

3) Είς τόν άρξάμενον άγώνα έ 
χουν πάν συμφέρον καί ΰποχρέ- 
ωσιν νά συμμεθέξοσν δπαντες άνε- 
ξαιρέτως οί υπάλληλοι τοΰ Ιδρύ
ματος, ΰπεραμυνόμενοι τών ’Α
σφαλιστικών μας Ταμείων καί τής 
έν γένει βελτιώσεως τής θέσεως 
τών έργσζομένων.

4) Ή απεργία προς ΰπεράσπί- 
σιν τών ισυνδίκαλιστιικών έλευθερι 
ών τού καί έπιδιώξεων είναι νό
μιμον δικαίωμα τών έργσζομένων, 
άπορρέον άπό τού Συντάγματος 
καί τών Νόμων του Κράτους.

5) ‘Η ένότης τών έργσζομένων 
καί ή άξιοπρέπεια αυτών είναι τό 
ιερόν παλλάδιον τό όποιον έχο- 
μεν τήν ήθικήν ΰποχρέωσιν καί τό 
υλικόν συμφέρον νά περιφρουρή- 
σωμεν πάση θυσία.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

έργσζομένων, τήν πίστιν της είς 
τόν δίκαιον άγώνα, τόν όποιον 
άπό χθές άνέλαβεν και θά τόν 
συνέχιση μέ άμείωτον άποφασί- 
στικότητα.

Αί έκδηλωθεΐσαι παντοειδείς 
αντιδράσεις τής Κυβ. ρνήσεως έν 
συνδνασμώ πρός τάς πρωτοφα
νείς έινεργείας τών Τρα/π'Θ,ζιίτών 
καί τών συνεργασθέντων πρός αΰ- 
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ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΟΎΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ό ύφυπουργός ’Εσωτερικών κ. ’Αθα
νασίου δέν έγκρίνει τήν ένέργειαν.

Πα,ρήλθον μόλις 48 ώρες άπό 
τήν δίωρον προειδοποιηιτική,ν α
περγίαν τών ήνώμένων ‘Ομο
σπονδιών Τραπεζοϋπαλλήλων — 
Συνδικάτων Κοινής Ώφελείας, 
καί ΟΛΠ όταν Κυδέρνησις καί 
έργοδότα^ δντροιμοι άπό τόν ογ- 
κον καί τήν αποφασιστικότητα 
τών θάμάτων των προέβησαν 
-είς έτέραν άπεγνωίσμένην πρά- 
ξιν δειλίας καί άδυναμίας. ’Α
πέλυσαν, βάσει τοϋ Νόμου 516) 
1948, τόν Γενικόν Γραμματέα 
τοΰ Συλλόγου τών ΰπαλλήλων 
τής, Ίονικής Τραπέζης κ. Εύάγ 
γελον Τσακίρην. Ή πρδξις αϋ
τη άποτελεΐ συνέχειαν ένεργει- 
ών ψυχολογικής βίας καί τρο
μοκρατίας ά,ρξαμένων άπό τής 
προπαρελθούσης έβδομάδος διά 
τής κλήσεως συνδικαλιστικών 
στελεχών παρά τών Διευθυντών 
τής ’Ασφαλείας διά «συστάσεις».

Ό συνάδελφός μας Τσακίρης 
άπελύθη διότι κατέχει έπαξίως 
τήν θέσιν τοϋ Γεν. Γραμματέως 
τοϋ Συλλόγου τής Ίονικής Τρα
πέζης. ’Αποτελεί κατά γενικήν 
ομολογίαν τών συναδέλφων του 
τήν ψυχήν τοϋ Συλλόγου των 
καί ήτο ό πρωτεργάτης τής έ_- 
ιξυγίάνσεως καί άίνυψώσεως τοϋ 
συ-νδικαλισμοϋ είς τήν Ίονικήν - 
Λαϊκήν, ώστε δ τομεύς αύτός, 
άπό τούς άδυνάτους άρχικώς 
τοϋ μετώπου τών τραπεζοϋπαλ
λήλων, νά συγ;καταλέγεται με
ταξύ τών ίσχυροτέρων τοϋ συν- 

| δικαλιστικοΰ κινήματος. Ώς έκ 
j των κυριωτέρων συνεργατών 
ί τής ήγεσίας τής ΟΤΟΕ συν-ετέ- 
I λεσεν τά μέγιστα είς τήν έπιτυ

χίαν τής συμιμαχίας τών όμο- 
σπονδιών Τραπεζοϋπαλλήλων, 
Επιχειρήσεων Κοινής Ώφελεί
ας καί Ο.Λ.Π..

Δι’ αύτό άκρι-βώς άπετέλεσε 
τόν «κακόν δαίμονα» δλων έκεί- 
νων πού έξυπηρετοΰντες ίδια 
ώφέλη καί φιλοδοξίας, φοβούν
ται καί μετέρχονται παν μέσον 
διά νά τορπιλλίσουν τήν ενότη
τα των έργαζομένων.

Γενικώτερον ή άπόλυσις τοΰ 
κ. Τσακίρη, έθ-εωρήθη; ώς έ- 
νέργεία καταρρακώσεως τών 
συνδικαλιστικών έλευθεριών, διό 
καί ή συντονιστική έπιτροπή τών 
Συνεργαζομένων Ό-μοσπονδιών 
ικαί τής Ένώσεως Ο.Λ.Π. άπε- 
φάσισε νά κινητοποιήση ολας 
τάς δυνάμεις της. Κατ’ άρχήν 
προέβη είς έντονον διάβημα 
πρός τήν διεόθυνσιν τής Ίονι- 
-κής Τραπέζης καί τόν ύφυπουρ- 
γόν Εσωτερικών κ. ’Αθανασίου 
δστις έξέψρασε τήν κατάπληξίν 
του διά τό γεγονός καί ύπεσχέ- 
θη νά μεσολαθήση ώστε νά τα- 
κτοποιηθή τό θέμα. Οί Τραπε- 
ζοϋπάλληιλοι άντί νά πτοηθοΰν 
άπό τήν πραξίν ταύτην ήγανά- 
κτη-σαν καί έφανατίσθησαν 6!τι 
περισσότερον ώστε είς τάς τά
ξεις των κυριαρχεί τό σύνθημα: 
«‘Έν<χ Τσακίρη, διώχνουν, δύο 
θά βάζουμε στήν θέσι του». Ά- 
πεφαισίσθή έξ άλλου ύπό τής 
ΟΤΟΕ δπ-ως έν ή περιπτώσει ή 
άπόλυσις τΰϋ κ. Τσακίρη δέν ά- 
νακληθή νά κηρυχθούν στάσεις 
έργασίας ύπό τών τραπεζοϋπαλ
λήλων. :_jj



*Η απεργία είναι νόμιμον δικαίωμα των εργαζομένων κατοχυρούμενον 
από τό αρβρον 11 τοΰ Συντάγματος. — Συνεπώς δεν παρανομούν οι 
άπεργουντες άλλα οί έκβιάζοντες καί τρομοκρατουντες τούς απεργούς.

Ή Γνώμη μας
ΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΣ

"Υπό την πίεσιν τοϋ συνεχώς άν ερχομένου τιμαρίθμου, οί 
έργαζόμενοι άνέλαβον άγώνα διά τήν άναπροσαρμογήν των 
χαμηλών αμοιβών των.

Ή άρνηισις καί ό έμπαιγμός τών εργοδοτών, προς ικανό 
ποίησιν τών στοιχειωδέστερων οικονομικών αιτημάτων, έδω
σαν την βάσιν διά μίαν άπό κοινοϋ άνάληψιν άγώνος.

Είς την ενότητα αυτήν δέν έπίστευον οί έργοδόται. "Εγι- 
νεν όμως 6Γ αυτούς μία σκληρά πραγματικότης.

Τρομοκρατημένοι σπεύδουν νά λάβουν σκληρά, καταπιε
στικά καί τρομοκρατικά μέτρα, ένθυμίζοντα έποχάς διά τή|ν 
ΜΗ άναβίωσιν τών οποίων ΕΠΟΛΕΜΗΣΑΝ όλοι οί Ελεύθεροι 
Λαοί,

Τά μέτρα τά όποια λαμβάνουν άποδεικνύουν τήν άδυνα- 
μίαν καί τον τρόμον τους. "Ολοι οι εργαζόμενοι, πιστεύ- 
οντες στο ΔΙΚΑΙΟΝ καί τό ΗΘΙΚΟΝ τοΰ αιτήματος των, ήνω- 
μένοι καί αδιάσπαστοι διεκδικοΰν ένα στοιχειώδες βιοτικόν έ- 
πίπεδον.

Δέν πρόκειται νά ύποκύψουν είς τούς ανήθικους έκβια- 
σμούς τών εργοδοτών καί τών οργάνων των.

Δέν πρόκειται ν’ άφήσουν έπ’ άπειρον, τό αισχρόν κάθε, 
στώς τής έκμεταλλεύσεως τοΰ ίδρώτος των.

Ή ΕΝΟΤΗΣ έγγυάται τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων
μας.

Στήν τρομοκρατίαν, ας άντιτάξωμεν τό θάρρος μας. 
Στους άνηθίκους εκβιασμούς, .τήν άξιοπρέπειάν μας.

"Ας νοιώσωμε τήν δύναμίν μας, μιά γιά πάντα.
Πρέπει νά ζήσωμε καί θά ζήσωμε.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΐΤΠ ΠΟΑΙΟΡΚΗΜΙΗΟΙ

'Ολόκληρος ό τραπεζοϋπαλληλικός κόσμος καί μαζί μ* 
αύτόν καί οί έργαζόμενοι στις επιχειρήσεις Κοινής Ώφίελεί- 
ας, έδειξαν γιά μιά άκόμη φορά, διά τής στάσεώς των, στό 
ποΰ οδηγεί μιά άνερμάτιστός εργατική πολιτική.

Ή οικονομική μας έξαθλίωάις είναι γνωστή σ, όλους μας 
καί στόν καθένα .χωριστά. "Ενας άτελείωτος έμπαιγμός τών 
έργαζομένων μέ καθηλωμένους μισθούς πείνης, ΰπήρξεν ή 
μέχρι τοΟδε εργατική πολιτική τών έκάστοτε μεταπολεμικών 
κυβερνήσεων. Τό άποτέλεσ μα ήτο νά ένωθουν οι εργαζόμε
νοι καί μέχρι πρό τίνος εμπαιζόμενοι καί νά κατέλθουν είς 
κοινόν άγώνα διά τήν έπιβίωσίν των.

Είναι οί Ελεύθεροι "Ανθρωποι, οϊτινες πέραν τών ΰπο- 
χρεώΐσεών των έναντι τής Κοινωνίας καί τοϋ Κράτους, έχουν 
καί δικαιώματα. "Ενα βασικόν δικαίωμά των είναι καί ή 
δικαία άμοιβή τής ύπ’ αύτών παρεχομένης έργασίας.

Είναι τό δικαίωμα τής έπιβιώσεως. 'Υπάρχουν όμως καί 
οί πολιορκημένοι. ΟΙ θλιβεροί αύτοί άνθρωποι, πού ζητούν 
νά έκμεταλλευθοϋν τόν άγώνα τών άλλων, διά ν’ άποδείξουν 
τήν δουλικότητά των, οί θεσιθηροΟντες, οί στερούμενοι καί ί
χνους ,φ.ιλοτίμου, Αύτοί είναι οί πολιορκημένοι. Πολιορκημέ- 
νοι άπό τόν έλεγχον τής συνειδήσεώς των, έστω καί αύτόν 
πού μπορούν νά διαθέτουν ώς ζώντες όργανισμοί, πολιορκη- 
μέ,νοι άπό τό πάθος τής δουλοψροσύνης γιά νά φανούν άρε- 
ατοί καί μόνον,πολιορκημένοι άπό τις είρωνίες τών Ελευθέ
ρων, αΰτά τά θλιβερά περιτρίμματα τής Εργατικής τάξεως, 
αύτοί καί μόνον εύρίσκοντο είς τάς θέσεις των, όταν οί 
ΠΟΛΛΟΙ έδιδον καί δίδουν τον άγώνα τής έπιβιώσεως. Χλω
μοί καί κίτρινοι άνέμενον μέ δέος τήν είσοδον τών ΠΟΛΛΩΝ 
όπισθεν τών γκισσέ. "Ας μή ξεχνούν όμως αί ύπάρξεις αύ- 
ταί τήν καθολικότητα τοΰ ρητού: «Τήν προδοσίαν πολλοί 
ήγάπησαν, τόν προδότην οΰδείς».

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΛΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
Σ’ εκείνους πού αγωνίστηκαν μα$ί μας, στήν συντρι

πτική πλειοφηφία τών συναδέλφων, άπευθύνομε τόν θερ
μό χαιρετισμό τοΰ συμπολεμιστή, χαιρετισμό — άμοιδαία 
ύπόσχεσι για τό ξανανέόασμα στις επάλξεις, μόλις δοθή 
τό σύνθημα.

Σ’ εκείνους πού δείλιασαν μέ τό άκουσμα μόνο τών 
κανονιών τοΰ έχθροΰ, δίνουμε τό χέρι μας, τούς καλούμε 
κοντά μας ώστε στήν έπόμενη φάση τής μάχης όλοι νά 
είμαστε μαϊμ πλάϊ—πλάϊ σ’ ένα συμπαγές σύνολο, έτσι 
ώστε ό αντίπαλος δέν θάβρη άπομονωμένους στρατιώτες 
μας νά αίχμαλωτίση.

"Ολοι πρέπει νά ξέρουν ότι: Ποτέ, ούτε σέπροαγωγές, 
ούτε σέ εκθέσεις καί γενικά σέ περιπτώσεις κρίσεως τών 
ύπαλλήλων, έλήφθη ύπ’ οψιν ή συμμετοχή σέ άπεργία, αλ
λά μόνο ή ύπηρεσιακή ίκανότης. Είναι λοιπόν άξιοδάκρυ- 
το τ® νά σκέπτωνται ιδίως οί τών μεγάλων βα
θμών, ότι ή ήθική τους κάμφη καί όχι ή προσωπική τους 
άξια θά παίξη ρόλο στήν έξέλιξί τους.

2ΥΝΛΙΚΑΛΙΕΤΑΙ;
Μετά λύπης άναγγέλλο-μεν -είς τό προσωπικόν, ότι μεταξύ τών 
ολίγων είσελθόντων είς τήν Τράπεζαν κατά τήν ή-μέραν τής, 
ένάρξεως τοΰ άγώνος διά τήν έπιβίωσίν ή σαν καί ώρισ-μένοι 
συνδυκαλισταί.

-Καλοΰμεν τούς συνάδελφους τούτους όπως ένθυμο-άμενοι τά 
ήθικά έλατή,ρια άτι να κατά τό παρελθόν τούς ώθήσαν νά έμφα- 
νισθοΟν είς τό Προσωπικόν ζητοΟντες τήν ψήφον του, Νά ΓΙΝΟΥΝ 
ΠΑ Ρ/Α-ΔΙΕIιΓΜΑ κατά τήν αυριανήν -μαχητικήν μας έκδή-λωισιν 

Έκ τών συναδέλφων έν τη Τραπέζη 'μας, άπό τοΰ άνωιτά- 
του μέχρι τοΟ κατωΙτάτου, οΰδείς πρέπ-ει ν,ά φέρη, -είς τό μέτω- 
πον τή,ν κηλίΐδα- τής δειλίας, τής λιποψυχίας, τοΰ καιροσκοπισμού 
ικαί τής ΠΡΟΔΌ-Σ IΑΙΣ.

Καλοΰμεν λοιπόν τούςσυναδέλψους:
1. ΨΑΡ P a-Ν’ ΕΥΑΓ. Ύιποψ. -Πρόεδρον Συλλόγου είς τάς τε

λευταίας άρχαιρεσίας.
2. ^.ΑΝΑΛΑΤΟΝ ΑΡ I ΣΤιΟίΜ. Ύποψ. ’Αντιπρόεδρον Συλλόγου 

-είς τάς τελευταίας άρχαιρεσίας.
3. Κ-ΑΡΜΑίΓί ΧΡ. Ύποψ, Πρόεδρον Γεν. Συνελεύσεων ψηφοδελ

τίου Τσουδ-εροΰ.
4. ΚΑ Ρ ΑιΟΥΛΑΝιΗΐΝ ΗΕ-Τ. Ύποψ. Πρόεδρον Γεν. Συνελεύσεων 

ψηφοδελτίου Ψαρρά.
5. ΧΡ IΣΤΙ-ΝΑΚΗΝ ΦΩΚ ΙΏιΝΑ. Πρόεδρον Γενικών Συνε

λεύσεων παρόντος Διοι,κ. Συμβουλίου
6. ΜΠΑ-Ρ)0YMiHlN ΈιΜΜΑίΝ. Άντι,πρόείδρον τής προηγου-μ. Διοικ. 

’Επιτροπής του Συλλόγου
7. ΜΑΚΡΙΙΔΉΝ Ν-Ι,ΚιΟΛΑΟ'Ν Σύμβουλον ΤΥΠΕΤ.
8. ΟΙ-ΚΟ,ΝΟΜΙI ΔΗΝ ΕΥ,ΑΓ. Ύποψ. σύμβουλον ψηφοδ. Κατσιάμπα.
9. ΚΑΛΟΔΙΚΗΝ MIX. Ύποψ. σΰμβ. ψηφ-οδ. Κατσιάμπα.
10. Μ-ΑΡίΟΎΔΗΝ ΔΗΜ. Ύποψ. σύμβουλ. ψηφοδ. Μαρίνου.
νά δώσουν πρώτοι τό «παρών» στήν αόριανήν -μεγαλοπρεπή έκ- 
δήιλωσιν δια-μαρτυρίας.

ΑΓΏΝΙΖΟΜΕΘΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Δ ΙΚΑΙ ΑΝ ΑΜΟΙΒΗΝ ΤΗΣ | 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ I

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ, 2 
Η ΕΝΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ |

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ-, ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
Υιός διενθυντοΰ τής Τραπέζης, 

άπολσύων τοΰ δικαιώματος τής 
τακτικής παρουσιάσεως εις τήν 
υπηρεσίαν του μόνον κατά τάς 
άπεργίας, «ένουθέτησεν», δυστυ
χώς μέ άξιοσημείωτον επιτυχίαν-, 
τους συναδέλφους του νά «σπά
σουν» τήν δίωρον άπεργίαν. Καί 
καλώς μεν οΟτος έποίησεν κατά 
τάς έντολάς τοΰ πατρός. Εύχόμε- 
θα όμως όπως οί μαΒηταί αΰτοΰ, 
συνάδελφάι, άποκτήφοεό ιδίαν- 
κρίσιν και βούλησιν καί νά ί'δουν 
πόση άπόστα-σις χωρίζει αΰτούς 
άπό τόν υίόΐν τοΰ πατρός. ’Αμήν.

Him A80JHH ΑΠΕΡΓΙΑ
’Αεικίνητος καί ίκ-α-νοποιημέ- 

νος ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
μας, έκαμε έφοδο στήν μεγάλη 
αίθουσα τοΟ Κεντρικού Κατα
στήματος τήν ήιμέρ-α τής άπερ- 
γίας·

Εις τών διευθυντών, βλέπων 
τόν Πρόεδρον χαρίεντα τοΰ λέ
γει:

— Πρόεδρε, έχεις τό δφος... 
ΝοΡπολέοντος...

— Ναι, κ. Διευθυντά, Ναπο- 
λέ-οντος; μετά τήν -μάχη τοϋ

Άούστερλιτς, όχι τοϋ... Β-ατερ· 
λώ,

— Ποΐο-ι ή σαν οί άπεργοοπά- 
στες;

— θέλει ρώτη-μα; Οί φακελ- 
λάκηδ-ες καί οί... χαιμομηλάκη- 
δ-ες...

Μεταξύ τών έλαχιστών άπερ 
γοσπαστών ή σαν καί μερικοί 
«συ-νΙδ υκ-αλ ιστα ί»... Είναι οί 
«συνδικαλισταί» -έκεΐνοι, πού 
θέλουν νά λέγωνται συνδικαλι- 
σταί, άλλα δυστυχώς γι’ αύτο-ύς 
καί ευτυχώς γιά τό Προσωπι
κό δέν είναι.

'Κι* οϋτε πρόκειται βέβαια 
νά τολμήσουν νά προβληθούν 
ποτέ, ή λεοντή τους άπεκαλύ- 
φθη κατά τήν... είσοδόν τους 
στήν Τράπεζα τήν ήμέρα τής 
άπεργίας...

Παράδειγμα άντιθέτως άπε- 
τέλεσεν ό κ. Προκοπίου, όστις 
διά τής στάσεώς του, όιπέδει- 
ξεν ότι έχει συ-ναίσθησιν τών 
κρισί-μων συνθήικών, ύπό τάς ό
ποιας εΰρισ,κόιμεθα ώς Τραπε- 
ζοϋπάλληλοι. Ή αλήθεια πρέ
πει νά λέγεται καί ή στάσις 
του κατά τήν τε-λευταίαν άπερ
γίαν τόν τι-μά.

’Επληροφορήθημεν έπίσης ότι

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 
ΒΓΟΕΙΑΟΠΟΙΗΤΙΚΠΙ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ 
τούς παραγόντων, Ιθραύσθ-ησαν 
πρό τής έ-κδηλωθείσης ένωτι-κής 
μας ισχύος.

Ή μοναδική ση-μειωθεΐσα κάμ- 
ψΐς είς άριθμόν συναδέλφων τής 
‘-Ειμπορικής Τραπέζης, συνεπείςι 
τών χρησιμοποιηθεισών μεσαιω
νικών μεθόδων, οΰδόλως μειώνει 
τήν επιτυχίαν.

Πιστειύομεν άλλωστε οτι καί 
οί συνάδελφοι ουτοι έμττνεόμενο ι 
άπό τό έξοχον παράδειγμα τών 
άλλων συναδέλφων των, θά ισχυ
ροποιήσουν τήν άπόφασίν των καί 
θά παρακολουθήσουν τήν συνέ
χειαν τοΰ άγώνος.

Προς τούτοις είς τήν χθεσινήν 
έκδήλωσιν άτυχώς άπου-σίασεν έ
να άπό τά μαχητικώτερα μέλη 
τής 1 Ομοσπονδίας μας: τό Προ
σωπικόν τής ’ Αγροτικής Τραπε- 
ζης τής Ελλάδος.

Είναι γεγονός ότι, ή Διοίκη- 
σις τοΰ Συλλόγου τών έικλεκτών 
μας συναδέλφων, εΤχεν έγκαιρος 
εκθέσει ειδικούς λόγους, ένεκα 
τών όποιων δέν θά συμμετείχε είς 
τήν έκδήλωσιν. Ήλπίζαμεν όμως 
καί έλπίζομεν άκόμη οτι,, συντό
μως θά άριθοΰν ο-Ι ειδικοί αύτοι 
λόγοι καί θά προσέλθη τελικώς είς 
τόν άγώνα, διά νά ένισχύσηι τήν 
μεγάλην προσπάθειαν, προς τιό! 
κοινόν συμφέρον.

Ή προσδοκία αίίτη, ένισχύε- 
ται άπό τό γεγονός οτι 6 
Σύλλογος τών μαχητών συν
αδέλφων τής Αγροτικής, οϊτινες 
καί είς προχθεσινήν των ’Avakot- 
νωσιν έτόνισαν τήν ύψίστην ά- 
νάγκην τοΰ άγώνος,, παρακολου
θεί μέ ιδιαιτέραν συγκί-νησίν τήν 
έκδήλωσιν του.

"Ολοι οί Τραπεζιτικοί Συνά
δελφοι άναμένουν οτι αί προσε
χείς έκδηλώσεις τής 'Ομοσπονδί
ας θά πλαισιωθούν καί άπό τους 
πρωτοπόρους συναδέλφους τής 
’Αγροτικής Τραπέζης, οί όποιοι 
έχουν τό γνωστόν λαμπρόν παρ
ελθόν, είς τους κοινούς άγώνας, 

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
'Η χθεσινή μεγάλη, έκδήλωσίς δι
αμαρτυρίας ΰπήρξεν άπλώς μία 
προειδοποίη-σις προς τούς άρμοδι
ούς. '0 πραγματικός άγών θά ά- 
κολουθήση είς προσεχή στάδια, 
τό πρώτον τών όποιων θά σάς ά- 
ναγγελθή διά νεωτέρας μας άνα- 
κοινώσεως.

Σταθήτε μέ άμείωτον τήν πί- 
στιν και μείνατε απτόητοι. Μέ τάς 
προϋποθέσεις αΰτάς, τό Δίκαιόν 
Σας θά κστισχύση.

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

1
’Απεργοσπάσται είναι μό- ί 

νον οί δειλοί καί οί άσυ- ξ 
νείδητοι. Αύτοί δέν έχουν > 
θέσιν στή συναδελφική μας 2 
οικογένεια. s

τέως συνδι-καλιστήις καί νΰν δι
ευθυντής περιφερειακού Ύπο-κα- 
ταστήματο-ς, ένε-θυμήΐθη τήν πα
ραμονήν τής άπεργίας ότι έ
πρεπε νά συντάξη τάς έκθέσεις 
τοΰ ύπ’ αύτόν προσωπικού, ά- 
νακοινών συγχρόνως τήν πρόθε 
σίν του είς τούς συναδέλφους (I) 

Γνωρίζοιμ-εν ότι κατά κανόνα, 
όταν οί τέως συ-νδικαλι-σταί γί
νονται διευθυνταί ξεχνούν τόν 
συνδικαλισμόν καί τάς επιδιώ
ξεις του, άλλα είς τή,ν παροΰ 
σαν περίπτωσιν δ -κ. διευθυντής 
όχι μόνον δέν έξέχοσεν τόν συν
δικαλισμόν, άλλα έχρηισιμοποί- 
η-οεν τήν «συνδικαλιστικήν» του 
πείραν διά τήν έψεύρεσιν μεθό
δων άναδείξεως «ήγετών-»- όχι 
συνδι-καλισήών βέβαια.

Ό- Σύλλογός μας έλαβεν τήν 
κάτωθι έταστολήν:
Έν Άθήναις τη- 6 Νοεμβρίου 1956 
Προς τόν- Σύλλογον Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 

Ενταύθα
Συνάδελφοι,

Πρό έτους έκδίδω τή,ν Οικονο
μικήν καί Συνδικαλιστικήν ’Εφημε
ρίδα «ΆΝΟΡΘΩΣ I Σ».

Ή ’(Εμπορική Τράπεζα, είς ή,ν 
ϋπηιρετώ, ώις Ύποτίμηιμοτάρχης 
μοί έπέβαλε διαφόρους χρηματικός 
ποινάς διά νά μ’ έξαναγκάση νά 
σταματήσω τήν συνδικαλιστικήν 
καί δημοσιογραφικήν μου δράσιν.

Πρό μηνάς ήγϋιΐρον άγωγήν κα
τά τής Τραπέζης προς άκύρωσιν 
τών άδιικαιολογήτως έπιβληθει- 
σώγ μοι χρηματικών ποινών.

Εΰρεθείσα πρό άδιεξόδου ή ’Ε
μπορική Τράπεζα προέβη εις τήν

άπόλυσίν μου έκ τής υπηρεσίας.
Επειδή ή πραξις αίτη- τής Τρ-α. 

πέζη,ς άντίκειται ί,ΐς τούς στοιχει 
ώδεις συνδικαλιστικούς νόμους καί 
έάν δέν παταχθή θά γ ίνη άπαΐρ-χή 
ιάπολΰσεως συνδικαλιστών καί θά 
μειιώση τήν άγωνιστικήν διάθεσιν 
τών λοιπών συνδικαλιστικών στε- 
λήχών, παρακαλώ όπως ένεργήτη- 
τε τά -νόμιμα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΓΕΩΡΓ. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΧ 
Ύποτμηματάρχη ς 

’Εμπορικής Τιρ,απέζης τής ’Ελλά
δος, τέως ΠΙρόεδρος τών Υπαλλή

λων Εμπορικής Τραπέζης.
Σ.Σ. Έρωτώμεν τό Ύπουργεΐον 

Έργασίας καί τήν Γ. Σ.Ε.Ε,, ποΰ 
τέλος πάντων θά εϋρ.ωμεν αΰτάς 
τάς διατυιμπανιζομένας συνδικοίλι- 
ιιάς έλευ-θερίας που «υπάρχουν» 
στήν Ελλάδα;

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ


