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ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
-ΟΙ ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ Υψώνουμε την ενότητα 

και την ισχύ μας έτοιμοι 
νά προασπίσουμε τή 
Δημοκρατία με όλες 
μας τις δυνάμεις

ΚΑΤΗΓΟΡΟ...

( i... ... παγΗοομιας εργατικηΒ ήμερα! ΑΥΓ. ΣΠΙΣ

Είκοσι δυο χρόνια πριν άπό το 
1 886 συνεχιζόταν ό αγώνας γιά 
την κατάχτηση τοΰ όκταώρου και 
άπό τό 1 884 τό Κογκρέσσο τοΰ 
Συνδικάτου και των Εργατικών 
Ενώσεων των Ηνωμένων Πολι
τειών και τοΰ Καναδά όπεφάσισε 
στο Σικάγο την προπαρασκευή 
μεγάλης πανεθνικής απεργίας 
γιά την καθιέρωση του θεσμού.

Σαν ήμερα εκδήλωσης αυτής 
τής πανεθνικής άπεργίας ορίστη
κε ή 1 η Μα'ί'ου 1 886 καί μέ αφε
τηρία αυτή την απεργία οι εργα
ζόμενοι άπεφάσισαν νά μη δε
χθούν πιά νά δουλέψουν πέρα ά
πό τό όκτάωρο.

Πάνω άπό 340.000 εργάτες 
τού Συνδικάτου κατέβηκαν σ’ αυ
τή την απεργία ένφ 150.000 ερ
γάτες κατέλαβαν έπι 8 ήμερες 
τά εργοστάσια. "Ενα άττ’ αυτά 
ήταν και τό πριονιστήριο πού τ’ 
όνομά του συνδέθηκε μέ τήν Πρω
τομαγιά και μαζί μ' αυτήν πα
ραδόθηκε στήν ιστορία τού εργα
τικού κινήματος.

Ό ιδιοκτήτης τού έργοστασί- 
ου αυτού Μακόρμικ είχε στο Σι
κάγο τή χειρότερη φήμη.

Λίγα χρόνια πριν είχε διατά
ξει μείωση τών ήμερομισθίων καί 
οί εργαζόμενοι κήρυξαν γενική α
περγία. Ό νεώτερος Κόρμικ ζή
τησε βοήθεια άπό τούς Λίγκερ- 
τους, ένα γραφείο ιδιωτικών α
στυνομικών, γκάγκστερς καί α
περγοσπαστών, κι’ αυτοί πυρο
βόλησαν τούς απεργούς πού ή
ταν συγκεντρωμένοι στο έργοστά 
σιο.

Στή γενική απεργία τής Πρω
τομαγιάς οί ήγέτες τής άπεργίας 
άπεφάσισαν νά άναλάβουν εκ
στρατεία πειθοΰς προς τούς λί
γους απεργοσπάστες. Ή εκστρα
τεία αυτή έγινε καί στο εργοστά
σιο Μακάρικ, γιατί οί εργάτες κά 
τω άπό τό καθεστώς πού είχε έ- 
πιβληθή μετά τήν καταστολή τής 
τελευταίας άπεργίας τους, δεν 
είχαν άπεργήσει.

'Ομάδες εργατών τών μεγάλων 
εργοστασίων πήγανε στοΰ Μα
κόρμικ στο Χάρβερεντ γιά νά μι
λήσουν στούς εργάτες. Συγκεν
τρώθηκαν περίπου 10.000 εργά
τες προς τούς οποίους μίλησε ό 
Αύγουστος Σπίς, γνωστός γιά 
τήν ευγλωττία του καί τά επα
ναστατικά του κείμενα.

Ή συγκέντρωση εκλέγει μιά 
επιτροπή γιά νά συζητήση μέ τή 
Διεύθυνση τού εργοστασίου. Ό 
Σπίς είναι μέλος τής επιτροπής 
αυτής.

Ξαφνικά όμως μιά ομοβροντία 
άκούγεται καί διαλύεται ή συγ
κέντρωση.

Στο μεταξύ καταφθάνουν οί ά- 
στυνομικοί καί άνοίγουν πΰρ κα
τά τών άπεργών.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΙ
ΜΑ ΕΧΕΙ ΧΥΘΕΙ —6 ΝΕΚΡΟΙ 
ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

Τήν επόμενη μέρα ά Σπίς πού 
ήταν αύτόπτης μάρτυς τών γεγε- 
νότων γράφει μιά προκήρυξη πού

κυκλοφορεί σέ χιλιάδες άντίτυπα. 
Καί ή εφημερίδα Άρμπάϊτερ 
Τσάϊτουγκ, όργανο τών γερ μα
νών μεταναστών γράφει τήν έπο- 
μένη.

«Ό πόλεμος τών τάξεων άρχι
σε. Στεγνώστε τά δάκρυά σας 
γυναίκες καί παιδιά. Σκλάβοι 
τής δαυλιάς. Ψηλά τό κεφάλι. Ζή- 
τω ή ελευθερία».

Τό απόγευμα ίτής έπομένης 
τών γεγονότων τού έργοστασίου 
Μακόρμικ συγκλήθηκε συγκέντρω 
ση διαμαρτυρίας στήν πλατεία 
Χαίημαρκετ. Μπροστά σέ 15.000 
συγκεντρωμένους μίλησαν οί 
Σπίς, Πήρσον καί Φίλντεν. Οί ι
στορικοί όλων τών άποχρώσεων 
ομολογούν πώς ήταν μιά παρα
δειγματικά ειρηνική συγκέντρω
ση. .

Τήν ώρα πού μιλούσε ό Φίλ
ντεν ένας κρύος άνεμος άρχισε 
νά φυσά καί νά πέφτη ραγδαία 
βροχή. Τό πλήθος διαλύθηκε άμέ- 
σως. Στή θέση τους έμειναν μό
νο 300—400 άτομα. Αυτήν άκρι- 
βώς τή στιγμή έφτασε ένας λό
χος άπό 170 άστυνομικούς μέ 
πλήρη εξάρτηση. Ό άξιωματικός 
Γουώρντ, διοικητής τού λόχου δι

έταξε τή διάλυση τής συγκεντρώ- 
σεως. Ό Φίλτεν άπάν,τησε πώς ή 
συγκνέτρωση ήταν ειρηνική. ’Από 
ένα γειτονικό όμως δρόμο, δέν έ
γινε ποτέ γνωστό ποιος καί για
τί τό έκανε, εξαπολύθηκε εναντί
ον τού λόχου μιά βόμβα πού έκα
νε τρομερό θόρυβο.

Ή άστυνομία άνοιξε άμέσως 
πΰρ κατά τών διαδηλωτών καί 
αυτοί άντιπαλαίσανε όπως μπο
ρούσαν.

’Αποτέλεσμα τής αιματηρής 
αυτής συμπλοκής ήταν 4 νεκροί 
καί 50 τραυματίες εργάτες καί 
7 άστυνομικοί νεκροί καί 50 
τραυματίες.

Τις μέρες πού άκολούθησαν ή 
άτμόσφαιρα άντεργατικής υστε
ρίας έφθασε στά ύψη τής ομαδι
κής παρακρούσεως.

Ή άστυνομία ερεύνησε τήν πό
λη γυρεύοντας ενόχους καί συνέ
λαβε πολυάριθμους «άναρχικούς» 
καθώς καί τούς δημοσιογράφους 
τής Άμπάϊτερ Τσάϊτουνγκ. Στις 
1 7 Μαΐου ό γενικός εισαγγελέας 
τοΰ Σικάγου άπάγγειλε κατηγο
ρία κατά τοΰ Άδόλφου Φίσσερ,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ.4)

Τήν Πρωτομαγιά τοΰ 1886 11 1. 
000 ’Εργάτες κήρυξαν στο Σικάγο 
απεργία διεκδικώντας τό 8ωρο. Ά 
κολούθησαν αιματηρές συγκρούσεις 
μέ αποτέλεσμα νά συλληφθοΰν, νά 
δικαστούν καί, στις 3 τοΰ Μάη νά 
έκτελεστοΰν, οί άρχηγοί τής άπερ 
γίας: Σπίς, Λίγκ, "Εγκελ, Φίσερ 
καί Πάρσον. Ή άπολογία ενός άπ’ 
αυτούς τούς άγωνιστές, τοΰ Αύγ. 
Σπίς έμεινε ιστορική. Άπό τήν ά
πολογία αύτή παραθέτουμε μερικά 
άποσπάσματα:

Κύριοι Δικαστές
Άν σάς περνάει άπό τήν ιδέα στά 
σοβαρά πώς μέ τις γρεμάλες σας 
μπορείτε νά σταματήσετε τό κίνημα, 
πού εξωθεί εκατομμύρια γονατισμέ- 
νων στήν έξέγερση, είστε μά τήν α
λήθεια «πτωχοί τώ πνεύματι!» Σέ 
παρόμοια περίπτωσι μάς κρεμάτε 
μέ τό δίκηο σας. "Επειτα αΰτό εί
ναι τό καλλίτερο πού έχετε νά κάνε
τε: Κρεμάστε μας! Μά περιμένετε 
τό τέλος. Άν δέν τό βλέπετε εγώ 
σάς τά άγγέλω. Τεντώνετε ένα σχοι 
νί. Γύρω σας, κάτω σας, δίπλα σας, 
πάνω σας, άπ’ δλες τις μεριές σας 
θεριεύει μιά φωτιά. Τό έδαφος σα-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4)

«Δέν ε ϊ μ ε 9 α αναρχικοί»

ΠΡδΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1894
Ή Πρωτομαγιά τοΰ 1886, πού 

: βάφτηκε μέ τό αΐμα τών ’Εργατών 
τοΰ Σικάγου καί μέ τό φωτοστέφα
νο τοΰ θριάμβου πού έστεψε τήν η
ρωική άντίσταση στή βία, έδειξε 
τό δρόμο πού πρέπει νά άκολουθή- 
σουν οί έργαζόμενοι δλου τοΰ κό- 

! σμου γιά νά καλιτερέψουν τή θέ
ση τους καί νά έκπληρώσουν τον 
ιστορικό προορισμό τους.

Αίτημα τής ’Εργατικής Πρωτο
μαγιάς γιά πολλά χρόνια ήταν τό 
όκτάωρο κι’ άργότερα ή έπίδειξη 
τής πολιτικής καί συνδικαλιστικής 
δυνάμεως τοΰ Προλεταριάτου,

Ή ’Εργατική Πρωτομαγιά καθι
ερώθηκε ως γιορτή τοΰ οργανωμέ
νου Προλεταριάτου άπό τό Σοσια
λιστικό Συνέδριο πού έγινε στο 
Παρίσι τό 1889.

Στήν Εύρώπη γιά πρώτη φορά 
γιορτάσθηκε μέ τό νόημα καί τά 
συνθήματα πού καθώρισε τό 1889 
τό Διεθνές Σοσιαλιστικό Συνέδριο 
τού Παρισιού στά 1890 καί άπό 
τότε πολλές φορές τά όργανα τής 
έξουσίας καί τής κεφαλαιοκρατίας 
έβαψαν μέ αΐμα τή μεγάλη αύτή 
Πανεργατκή γιορτή σ’ όλο τον κό
σμο.

Στήν 'Ελλάδα γιά πρώτη φορά 
γιορτάσθηκε ή ’Εργατική Πρωτομα 
γιά τό 1893. Τήν πρωτοβουλία τήν 
είχε «'Ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός 
Σύλλογος» πού στάχρόνια εκείνα ή 
ταν οργάνωση προχωρημένων εργα
τών καί διανοουμένων τής ’Αθήνας. 
Άπό τήν παραμονή έβγαλε προκή
ρυξη καί καλοΰσε τούς Εργάτες 
στις στήλες τοΰ ’Ολυμπίου Διός

όχι γιά φαγοπότι, άλλά «διά νά 
διαμαρτυρηθώμεν διά τήν κοινωνι
κήν, πολιτικήν καί οικονομικήν 
σκλαβιάν διά νά ύψώσωμεν τήν 
φωνήν μας κατά τής έκμεταλλεύσε- 
ως τοΰ Κεφαλαίου· διά νά έπι δεί
ξω μ εν τήν δύναμίν μας· διά νά πει 
θαρχήσωμεν είς τό καθήκον εις τό 
όποιον καλεϊ ημάς ή Διεθνής Όρ- 
γάνωσις τοΰ ’Εργατικού λαοΰ».

'Ορίστηκε μάλιστα ως ’Επιτρο
πή γιά τήν οργάνωση τής Πρωτο
μαγιάς άπ’ τόν Άλεξ. Ματιάτο 
καί τόν Τ. Α. ’Ελευθερίου.

Άπ’ τις πληροφορίες πού έχου 
με μαζεύτηκαν μερικοί εργάτες καί 
άλλοι τόσοι διανοούμενοι καί ΰ- 
πάληλοι χωρίς ή Άστυνομία νά έ- 
πέμβη.

Τήν άλλη χρονιά όμως τό 1894 
τά π ράμματα άλλαξαν. Άπό μιά έβ 
δομάδα πριν έγιναν μεγάλες ζυμώ
σεις στήν Αθήνα καί Πειραιά καί 
κινητοποιήθηκαν όλοι οί σοσιαλι
στές, γιά νά έξηγήσουν τή σημα
σία τής ’Εργατικής Πρωτομαγιάς. 
Αύτή τή χρονιά ήταν έρχομένος 
στήν Αθήνα καί ό Πλάτων Δρακού 
λης πού είχε όνομα καί κΰρος μεγά 
λο έκείνη τήν εποχή, όχι μόνο στήν 
Ελλάδα άλλά καί στήν Ευρώπη.

Κι αύτές οί εφημερίδες τής Α
θήνας άπό τήν προπαγάνδα πού εί
χε γίνει άναγκάστηκαν ν’ άναγγεί 
λουν τήν εργατική συγκέντρωση 
τής Πρωτομαγιάς πού θά γίνονταν 
στά παλιό Στάδιο στις 5 ώρα τό 
άπόγευμα.

«.Η «Άκρόπολις» στό πρωτομα
γιάτικο φύλλο της (1894) έγραφε:

«Σήμερον τήν 5 μ.μ. θά γίνει έν

τώ Σταδίω ή συγκέντρωσις τών έν 
Άθ’ήναις καί Πειραιεΐ σοσιαλιστών. 
Τήν άνάπτυξιν τών άρχών τοΰ σο
σιαλισμού θά κάμη ό κ. Πλ. Δρα
κούλης. Άπό τής χθές έκυκλοφόρη- 
σαν είς τάς οδούς μακροσκελείς Έκ 
κλήσεις προς τούς έργάτας, έν ή δι’ 
έπαναστατικοΰ ΰφους καλείται και 
ό λαός νά συμμετάσχη τής διαδη- 
λώσεως. Μία τοιαότη "Εκκλησις πε 
ριελθοΰσα είς τάς χεΐρας τοΰ Φρου
ράρχου άπεστάλη είς τήν Εισαγγε
λίαν. Ή άστυνομία άφ’ έτέρου έ
λαβε τά κατάλληλα μέτρα προς ή- 
ρεμον διεξαγωγήν τής συγκεντρώσε 
ως».

Άπό τά γραφόμενα τών έφημερί- 
δων μαζεύτηκαν στό Στάδιο, παρα 
πάνω άπό 1000 έργάτες. Αριθμός 
σημαντικός γιατί ή Αθήνα δέν εί
χε τότε παραπάνω άπό 60 χιλ. κα
τοίκους καί ή βιομηχανική άνάπτυ 
ξη τοΰ Πειραιά ήταν άκόμα στά 
σπάργανά της.

Στήν συγκέντρωση μίλησε πρώ
τος ό Δρακούλης. "Εκανε μάλλον 
διάλεξη γιά τό ιστορικό τής ’Εργα 
τικής Πρωτομαγιάς. Δεύτερος μί
λησε ό Σταΰρος Καλλέργης σοσια 
λιστής γερός καί ορμητικός. Ό 
λόγος του ήταν πολεμικός καί γε
μάτος μίσος κατά τής πλουτοκρα
τίας. Οί έργάτες γιά πρώτη φορά 
άκουαν τέτοια έμπνευσμένα λόγια. 
Κάθε τόσο χειροκροτούσαν, ζητω
κραύγαζαν καί έσφιγγαν τις γρο
θιές τους.

"Υστερα μίλησε ό Εΰάγ. Μάρκάν 
τωνάτος φοιτητής τής Νομικής. Ό 
λόγος του ήταν ή άδολη φωνή τής 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3)

.....Κι’ άν πέσαμε σέ πέσιμο πρωτάκουστο
καί σέ γκρεμό κατρακυλήσαμε 
πού πιό βαθύ καμιά φυλή δέν εΐδε ώς τώρα 
είναι γιατί μέ τών καιρών τό πλήρωμα 
όμοια βαθύ έν άνέβασμα μάς μέλλεται 
προς ΰψη οΰρανοφόρα.

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ 
«Δωδεκ άλογος»

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΟ
Ηάθε Πρωτομαγιά, οί εργαζόμενοι όλου του κό

σμου τιμούν τους πρωτοπόρους άγωνιστές τοΰ Σικά
γου που έδωσαν τή ζωή τους γιά τις εργατικές διεκδι
κήσεις καί παράλληλα προβάλουν τά αΐτήματά τους 
καί προγραμματίζουν τους άγώνες τους. Γιατί, πρέ
πει νά γίνει συνείδηση, ότι μόνο μέ άγώνες κατακτά 
τά δίκαιά της ή τάξη τών εργαζομένων.

Μέ αίσθημα σεβασμού καί απέραντη ευγνωμοσύνη 
στρέψουν, κάθε Πρωτομαγιά, τή καρδιά καί τή σκέψη, 
τους, οί 'Έλληνες Εργαζόμενοι προς τους ήρωίκοΰς 
αγωνιστές τής παγκόσμιας στρατιάς τών Εργαζομέ
νων, που ποτισμένη άπό ένθεη καί βαθειά πίστη γιά 
ένα καλύτερο κόσμο δημιούργησε μέ τόν ιδρώτα καί 
τό αίμα της τό πολιτισμό καί τή πρόοδο που τιμά καί 
καταξιώνει τήν άνθρωπότητα.

'Η ΙΙρωτομαγιά, σύμβολο άγώνων, ήμέρα πάλης 
καί ΰπερασπίσεως τών ποιο πολύτιμων άγαθών τής άν- 
βρωπότητος, τής ειρήνης, τής δημοκρατίας, τής ελευ
θερίας, βρίσκει εφέτος τους 'Έλληνες ’ Εργαζομένους 
στήν έπαλξη τοΰ άγώνα γιά τή βελτίωση τοΰ βιοτικοΰ 
τους επιπέδου, τών όρων εργασίας, τής πλήρους κατο- 
χυρώσεως τών δικαιωμάτων τους.

Πατά τήν έφετεινή Πρωτομαγιά υψώνουμε τήν ένό 
τητα καί τήν ισχύ μας, τείχος Αδιαπέραστο στό κάθε 
λογής φασισμό καί τή δικτατορία, έτοιμοι νά περι- 
φρουρήσουμε τή δημοκρατία μέ όλες μας τις δυνάμεις.

* .Απ* αύτή τήν άγωνιστική μας έπαλξη άπευθύνου- 
με θερμό χαιρετισμό στους ’ Εργαζόμενους όλης τής 
γής καί μήνυμα συμπαραστάσεως στους άδελφούς μας 
Ηυπρίους.

Αιαδηλώνουμε τήν άπόφασή μας νά άγωνιστοΰμε 
γιά τά δίκαιά μας σάν εργαζομένων καί άν χρειασθή, 
γιά τή προάσπιση τών δικαίων τής πατρίδας μας.

ΤΕάς καλούμε νά πάρετε μέρος στις εκδηλώσεις 
τών εργαζομένων τής χώρας μας γιά τόν εορτασμό τής 
Πρωτομαγιάς, καί μέ τήν ενότητα καί τή δύναμή 
μας νά επιβάλλουμε τή πλήρη άναγνώριση τών δικαι
ωμάτων μας καί τή κατάργηση τής έκμεταλλεύσεως άν- 
θρώπου άπό άνθρωπο.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΠΑ. 
ίΚΙΙΤΩ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΓ ΚΛΑΔΟΥ MAX 
ΚΑΙ ΟΑΠΧ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΛΩΛ.



ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Για νά μάθουμε τι δικαιούμεθα 
καί πώς πρέπει νά ενεργούμε

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΙΑΥΞΗΣΕΑΣ

Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ
Τό άρθρο αυτό έχει σκοττό νά 

ένημερώση τούς συναδέλφους ώς 
ττρός τά ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥ-1 
ΞΗΣΕΩΣ ττού άττοτελοΰν την 
σπονδυλική στήλη 'τοΰ μισθολογι- 
κοΰ μας συστήματος.

Τά κλάσματα αυτά διακρίνον- 
ται σέ δύο είδη:

1) Στά κλάσματα προσαυξήσε
ως πού είναι ή μεταφορά μέ μορ
φή κλάσματος των επί πλέον απο
δοχών τοΰ προηγουμένου βαθμού 
σέ περίπτωση προαγωγής στον 
βαθμό τοΰ Ύποτμηματάρχου καί 
άνω, έφ’ όσον οί αποδοχές των 
νέων βαθμών είναι κατώτερες.

Ή μεταφορά και κλασματο- 
ποίηση τών ύψηλοτέρων άποδο- 
χών, πού είχε καθιερωθή άπό τό 
1 966 μετά άπό σειρά συνδικαλι
στικών άγώνων, γιά νά εξασφά
λιση τήν συνεχή άνοδική μισθο- 
λογική εξέλιξη, ακόμη και σέ πε
ρίπτωση βαθμολογικής καθηλώ- 
σεως στον προηγούμενο βαθμό, 
καταργήθηκε άπό 1.7.1974 μέ τή 
Συλλογική Σύμβαση τής έξομοι- 
ώσεως.

Ή νέα Διοίκηση τής Τραπέ- 
ζης, άντιληφθεΐσα τό μέγεθος καί 
τήν σημασία τής φαλκιδεύσεως, 
έπανέφερε τό προηγούμενο καθε
στώς, ώς προς τά κλάσματα, 
πριν ακόμη γίνουν οί πρώτες προ
αγωγές καί χορηγηθούν προσαυ
ξήσεις μετά τήν εφαρμογή τής 
Συλλογικής Συμβάσεως κι’ έ
τσι δέν προέκυψαν δυσάρεστες 
καταστάσεις συμψηφισμών προς 
μελλοντικές προσαυξήσεις.

Δηλ. βάσει τής Συλλογικής 
Συμβάσεως έξομοιώσεως, εάν υ
πάλληλος καθηλώνετο βαθμολο
γικά έπι πολλά χρόνια στον βα
θμό τού λογιστού Α' και άνω, 
μέ συνέπεια —όταν πλέον προή- 
γετο στον επόμενο βαθμό, οί 
προηγούμενες άποδοχές του μέ 
τις προσαυξήσεις νά υπερβαί
νουν αυτές τού νέου βαθμού, νά 
υποχρεώνεται σέ μισθολογική κα
θήλωση στο νέο βαθμό μέχρι συμ
ψηφισμού τής επί πλέον διαφοράς 
τοΰ προηγουμένου βαθμού μέ 
μελλοντικές προσαυξήσεις.

Ή μισθολογική αυτή καθήλω
ση, παρά τήν προαγωγή, μπο
ρούσε νά φθάση τά 1 1 χρόνια! ! 
άνάλογα μέ τή βαθμολογική κα

θήλωση στον πηροηγούμενο βα
θμό.

Μέ Πράξη τής σημερινής Δι- 
οικήσεως καθωρισθηκε ή μεταφο
ρά τής επί πλέον διαφοράς τού 
προηγουμένου βαθμού υπό μορφή 
κλάσματος προσαυξήσεως στον 
νέο βαθμό, χωρίς μελλοντικό συμ
ψηφισμό του κι’ έτσι άποφύγα- 
με —κατά τον καλύτερο τρόπο 
—τή φαλκίδευση τού «κεκτημέ- 
νου» αυτού δικαιώματος μας.

2) Στά «κλάσματα προσαυξή
σεως έπι πλέον διανυθέψτος χρό
νου», πού ϊσχυαν πριν άπό τήν ε
φαρμογή τής Συλλογικής Συμ
βάσεως έξομοιώσεως καί καταρ- 
γήθηκαν άπό 1.7.1974.

Τά κλάσματα αυτά έχορηγοΰν- 
το σέ περίπτωση προαγωγής ά
πό τάν βαθμό τοΰ Λογ ιστού Α'. 
καί άνω, μετά τήν πρώτη προσαύ- 
ξηση στον βαθμό καί πριν άπό 
τήν συμπλήρωση τής επομένης 
καί πλέον προσαυξήσεως, γιά νά 
υπολογίζεται καί ό ενδιάμεσος 
χρόνος τών προσαυξήσεων κατά 
τήν προαγωγή, άφοΰ αυτός πού 
παρέμενε στον ’ίδιο βαθμό θά είχε 
μισθολογική διαφορά μέ τήν χο
ρήγηση τής έπομένης προσαυξή
σεως μετά 3ετίαν άπό τήν προη- 
γουμένη προσαύξηση.

Μέ τή φαλκίδευση καί τοΰ μέ
τρου αυτού άπό τήν Συλλογική 
Σύμβαση έξομοιώσεως, έφ’ όσον 
π.χ. Λογιστής Α'. προάγεηαι 
2,5 χρόνια μετά τήν πρώτη προ
σαύξηση, δέν λαμβάνει άναλογί- 
αν τής β' προσαυξήσεως γιά τά 
χρόνια αυτά, ένφ όμοιόβαθμός 
του προαγόμενος μετά 1 εξάμη
νο, δηλ. ςητά τρία χρόνια πού α
παιτούνται γιά τήν χορήγηση τής 
6' προσαυξήσεως, παίρνει τήν 
προοαύξηση καί τήν μεταφέρει 
σάν κλάσμα (όπως αναπτύχθηκε 
προηγουμένως) στόν νέο βαθμό. 
’Έτσι Εμφανίζεται τό παράδοξο, 
αυτός πού προάγεται, λόγψ ποι
ότητας, ένωρίτερα — νά υπολεί
πεται τού όμοιβάθμου του πού 
προήχθη μετά 1 εξάμηνο.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού 
Συλλόγου μας μέ παραστάσεις 
του ανέπτυξε τό θέμα και τις η
θικές του διαστάσεις στήν Διοί
κηση, μέ βάσιμες έλπίδες έπανα- 
φοράς καί αυτού τοΰ «κεκτημέ- 
νου» δικαιώματος μας.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
φ Βασική όμιλήτρια ή αντιπρόεδρος κ. ΑΝΝΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

Σέ σύσκεψη πού πραγματοποί
ησαν οί εκλεγμένες σύμβουλοι καί 
έκπρόσωποι τών Συλλόγων Προ
σωπικού Τραπεζών, άποψαο ίστηκε 
ή έντονώτερη διεκδίκηση, μέσω 
τών Συλλόγων καί τής Ο.Τ.Ο.Ε., 
τών αιτημάτων τών γυναικών υπαλ
λήλων Τραπεζών καί ιδιαίτερα:

1. Νά ίσχύσουν οί ίδιοι οροί καί 
προϋποθέσεις γιά τήν πρόσληψη 
τών γυναικών, όπως στους άνδρες, 
σ’ ολόκληρο τον τραπεζοϋπαλληλι
κό κλάδο. (Πρόσληψη κατά σειράν 
έπιτυχίας στους σχετικούς διαγω
νισμούς, ανεξαρτήτως φύλου, απο
νομή τοΰ ίδιου λογιστικού βαθμοϋ 
σέ άνδρες καί γυναίκες).

2. Νά έξασφαλισθή ή ίδια βαθ
μολογική καί μισθολογική εξέλιξη 
μέ τούς άνδρες συναδέλφους, μετά 
άπό αξιολόγηση βάσει αντικειμε
νικών κριτηρίων ποιοτικής άποδό- 
σεως καί νά καταπολεμηθούν —μέ 
κάθε τρόπο— οί προκαταλήψεις 
τών άνδρών - κριτών απέναντι στις 
κρινόμενες γυναίκες.

3. Νά ίσχύση τό ίδιο όριο ήλικί- 
ας (υποχρεωτική αποχώρηση) μέ 
τούς άνδρες.

4. Νά άναγνωρισθή ή μητρότητα 
σάν κοινωνικό λειτούργημα καί νά 
θεσπισθοΰν μέτρα πού θά διευκο
λύνουν τήν μητέρα νά έπιτελέοη τον 
κοινωνικό της προορισμό καί τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στήν οι
κογένεια. ("Ιδρυση Παιδικών Σταθ
μών καί Δημοτικών Σχολείων μέ 
μεσημεριανή έστίαση — σέ παν
τραπεζική κλίμακα — δυνατότητα 
άποχωρήσεως καί συνταξιοδοτήσε- 
ως τής μητέρας μετά άπό υπηρε
σία 15 ετών καί άνω).

Τέλος, νά έξασφαλισθοΰν, τόσο 
γιά τούς άνδρες όσο καί γιά τις 
γυναίκες, οί ίδιες παροχές καί συν 
ταξιοδοτικές προϋποθέσεις πού ι
σχύουν στις μεγαλύτερες Τράπεζες, 
μέ τήν ίδρυση παντραπεζικοΰ άσφα 
λιστικοΰ φορέα.

ΤΗ ’Αντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
μας κ. "Αννα Τσαγκάρη, ή οποία 
ήταν ή βασική όμιλήτρια τής συγ- 
κεντρώσεως, άνέπτυξε τό θέμα τής 
προσφοράς τής έργαζομένης γυναί
κας στήν άνοδο τοΰ βιοτκοΰ επιπέ
δου τής οικογένειας αλλά καί στήν 
αύξηση τοΰ κατά κεφαλήν εισοδή
ματος τής χώρας. Επίσης έζήτησε 
τήν έμπρακτη άναγνώρηση άπό τήν 
Πολιτεία τοΰ ρόλου πού διάδρομο

ι τίζει ή εργαζόμενη μητέρα στήν δη- 
! μιουργία τών νέων κοινωνικών κυτ
τάρων καί στήν έπιβίωση τοΰ γέ
νους, μέ τήν άμεση λήψη άπό τις 
Τράπεζες, σάν φορείς τοΰ κοινωνι- 

I κοΰ έργου τής Πολιτείας, τών πα
ραπάνω μέτρων πού θά δώσουν τον 
χρόνο καί τήν δυνατότητα στήν έρ- 

! γαζόμενη μητέρα νά άσχοληθή πιο

αποτελεσματικά στά κρίσιμα έφη- 
βικά χρόνια τών παιδιών της μέ τήν 
διαπαιδαγώγησή τους μέσα σ’ ένα 
κόσμο πού ήδη οδηγείται σέ ήθικό 
αδιέξοδο. ΤΗ έσφαλμένα ή άπό πρό
θεση έμφανιζομένη σάν «προνομια
κή» μεταχείρηση τών μητέρων μέ 
τήν θέσπιση τής δυνατότητας άπο
χωρήσεως μετά 15ετίαν, δέν είναι 
τίποτ’ άλλο άπό «άντιπροσφορά» 
έναντι τής άνεκτίμητης προσφοράς 
τής έργαζομένης μητέρας καί συμ
μετοχή τής Πολτείας στο βαρύ τρι 
πλό φορτίο τής έργαζομένης, τής 
νοικοκυράς καί τής μητέρας. "Αλ
λωστε, ή συνταξιοδότηση τών μητέ
ρων θά είναι άνάλογη μέ τά κατα- 
βληθέντα ασφάλιστρα, χωρίς δυσά
ρεστες συνέπειες γιά τούς ασφαλι
στικούς οργανισμούς, όπως (Υπο
δεικνύεται καί άπό σχετικές άνα- 
λογιστικές μελέτες.

ίύίϊϊΕΐοϊ Bopliivic
ΗΛΙΟΘΕΣΙΑ

ποίηση
(ΑΘΗΝΑΙ - 1*75)

Έκυκλοψόρησε ή νέα ποιητική 
συλλογή τοΰ συνάδελφου λογοτέχνη 
κ. Ευάγγελου Βογαζιανοΰ μέ τον 
τίτλο «Ήλιοθεσία» χωρισμένη σέ 
δυο ένότητες. Ή πρώτη, λυρική εί
ναι χαρισμένη στο «Κορίτσι άπό 
τήν Κνωσσό»' Σ’ αυτήν ό ποιητής 
μέ λυρικούς στίχους επισημαίνει τήν 
αγωνία καί τά προβλήματα τής ε
ποχής μας. Ή δεύτερη ένότητα είναι 
ελεγειακή καί αφιερώνεται «στο χα
μένο αδελφό». ’Εδώ μέ καθαρά λυ
ρικούς στίχους ό Β. θρηνεί τό θάνα
το τού άδελφοΰ του. Σάν κατακλεί
δα όμως ό ποιητής, γεμάτος αισιο
δοξία, περιμένει μια καινούργια αυ
γή πού «μέ τό τραγούδι μας προ
μετωπίδα θά γονατίσωμε μπροστά 
στόν ήλιο, παιδιά τής νέας όμορφης 
πατρίδας».

Ή κριτική υποδέχτηκε μέ τά πιό 
κολακευτικά σχόλια, τό βιβλίο τοΰ 
συν. Ευάγγελου Βογαζιανοΰ.

ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 

’Οδοντίατρος

οδός Κάνιγγος 7, Β’ όροφος 

Τηλ. 630.277, Τιμολ. ΤΥΠΕΤ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Ίΐιΐάπικ ■ ΪΒ|ρι|1 Eiiiapioc
φ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΟΙΚΗΤΗ ·<· ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΠΟΥ

Πανηγυρική έκδήλωση, γιά τή 
συμπλήρωση 200 ετών άπό τή γέν
νηση τοΰ Έλβετοΰ Φιλέλληνα καί έκ 
τών Ιδρυτών τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης Ίωάννου - Γαβριήλ Έΰνάρδου, 
πραγματοποίησε ή Διοίκηση τής 
Τραπέζης μας στο Κεντρικό Κατά
στημα.

Ή έκδήλωση περιλάμβανε προσ
φώνηση τοΰ Διοικητοΰ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης Καθηγητοΰ κ. "Αγγέλου 
Άγγελόπουλου, χαιρετισμό τοΰ υ
πουργού Οικονομικών τής Ελβετί
ας, κ. Ζώρζ Άντρέ Σεβαλλά, ό ό
ποιος ήλθε στήν Ελλάδα είδικώς 
γιά τό σκοπό αυτό, καί ομιλία τοΰ 
Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ 
σαλονίκης κ. Μιχαήλ Σακελαρίου 
μέ θέμα «I. Γ. Έϋνάρδος — Κο
ρυφαίος Φιλέλλην».

Μέλη τής Κυβερνήσεως, άρχηγοί 
κομμάτων, Ελβετοί έπίσημοι, ξέ
νοι πρεσβευταί, βουλευταί, γενι
κοί γραμματείς υπουργείων, ή η
γεσία τών Ενόπλων Δυνάμεων, ά- 
νώτατοι δικαστικοί, ό Πρόεδρος 
καί μέλη τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
αί άρχαί τής πόλεως, ή έκπροσώ- 
πηση τών έπαγγελματικών οργα
νώσεων, τών συλλόγων τοΰ προσω
πικού τής Τραπέζης, στελέχη καί 
πολλοί άλλοι παρευρέθησαν στήν 
έκδήλωση.

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 
ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Στή προσφώνησή του ό Διοικη
τής τής Τραπέζης μας κ. "Αγγε
λος Άγγελόπουλος είπε:

Μιά μεγάλη έπέτειος γιορτάζε
ται σήμερα: τά διακόσια χρόνια 
άπό τή γέννηση τοΰ μεγάλου Έλ
βετοΰ φιλέλληνα ’Ιωάννη - Γαβριήλ 
Έΰνάρδου.

Πνεΰμα γενναίο καί φιλελεύθερο, 
μέ βαθιές άνθρωπιστικές άντιλή- 
ψεις, μέ σεβασμό στις πνευματικές 
άξιες, ό Έϋνάρδος ήταν περισσό
τερο άπό φιλέλληνας: ήταν 'Έλλη
νας στο φρόνημα, όπως πίστευε 
καί διακήρυσσε ό ίδιος

Στενός φίλος τοΰ Καποδίστρια, 
μεγάλος τραπεζίτης στή Γενεύη, μέ 
διεθνή άναγνώριση καί άκτινοβο- 
λία, μέ υψηλές γνωριμίες καί σχέ
σεις, έταξε σκοπό τής ζωής του νά 
υπηρετήσει τήν Ελλάδα καί τούς 
"Ελληνες.

Τά γραπτά του —άλληλογραφία 
πού έκτείνεται σέ διάστημα μεγα
λύτερο άπό εΐκοσ χρόνια — στέ
κουν άδιάψευστη καί συγκινητική 
μαρτυρία μιάς άνεκτίμητης σέ ογ- 
κο καί σημασία σειράς άπό ένέρ- 
γειες, πού είχαν ώς επίκεντρο τήν 
Ελλάδα, τον άγώνα γιά τήν άνε- 
ξαρτησία της καί τήν άνασυγκρό- 
τησή της.

Στόν ξεσηκωμό τοΰ ’Έθνους, έ
γινε τό κέντρο καί ή πηγή μιάς ε
κτεταμένης δραστηριότητας γιά νά 
κινητοποιηθή ή διεθνής κοινή γνώ

μη, νά ΰπερνικηθή ή άντίδραση Αυ
λών καί Κυβερνήσεων, καί νά φθά
ση στήν Ελλάδα σημαντική καί 
σωτήρια γιά τον άγώνα βοήθεια, 
ύλική καί ηθική, τής οποίας ένα 
τμήμα άποτελοΰσε προρτοπική προ
σφορά τοΰ ίδιου τοΰ Εΰνάρδου.

Ή συγκρότηση τοΰ Ελεύθερου 
Κράτους μέσα άπό τό χάος καί 
τά έρείπια, σέ οργανωμένη πολι
τεία, καί τά πολύπλοκα προβλήμα
τα πού είχε νά όντιμετωπίσει, τρά 
βηξαν τό θερμό ένδιαφέρον του καί 
βρήκαν στο πρόσωπό του τον σο
φό σύμβουλο καί τον ειλικρινή συμ
παραστάτη.

Ή ομιλία πού θ’ άκούσουμε σέ 
λίγο τοΰ Καθηγητοΰ κ. Σακελλαοί
ου, θά μάς δώσει τήν άπίστευτη 
δραστηρόιτητα τοΰ έξαιρετικοΰ αυ
τού άνθρώπου πού ό Καποδίστριας 
τον είχε άποκαλέσει «θειον θαΰ- 
μα».

Ή ’Εθνική Τράπεζα, έχει ξεχω
ριστούς λόγους νά τιμά τήν μνή
μη του καί τήν προσφορά του. Μα
ζί μέ τον Γεώργιο Σταΰρο, ό Έϋ
νάρδος πρωτοστάτησε στήν ίδρυσή 
της. Καί ώς τό θάνατό του, πα
ραστάθηκε στο έργο της, σέ όλους 
τούς τομείς. Ή οργάνωση τής Τρά 
πεζας πάνω σέ στέρεες βάσεις, ή 
λειτουργία της, ή όλη πορεία της, 
πού συνεχώς καί άπό κοντά παρα
κολουθούσε, οφείλουν πολλά στο 
οικονομικό του δαιμόνιο καί στις 
δικές του έμπειρες υποδείξεις.

Ή Ελλάδα, στήν οποία αν καί 
προσκλήθηκε δέν ήρθε ποτέ, καί ή 
Εθνική Τράπεζα, πού σχεδόν ένά- 
μισυ αιώνα συμπορεύεται μέ τό "Ε
θνος, σέ καλές καί χαλεπές ώρες, 
τιμούν τήν μνήμη του μ’ αιώνια 
ευγνωμοσύνη.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Ίηνιαιον όρνσνον του ϊ υ λ λόγοι, 
Άν ‘Υπαλλήλων τής Εθνικής 

roonrsCfK τής Ελλάδος
•

,Μνσεις συμψώνως τψ Νόμω
‘Υπεύθυνος

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Διευθυντής Συντάξεως 
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Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
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Τηλ. 3219306

Ή «Τραπεζιτική» δημοσιεύει 
σήμερα σάν ελάχιστο φόρο τιμής 
προς Ενα μεγάλο Πρόεδρο τοΰ 
Συλλόγου μας τό παρακάτω άρ
θρο στελέχους τοΰ Έθνοτραπεζι- 
κοΰ συνδικαλιστικού κινήματος 
και στενού συνεργάτη τοΰ Γιώρ- 
γου Καραπάνου.
Στίς 31 Μαρτίου ώρα 8.15 τό 

βράδυ έκλεισαν δέκα χρόνια άπό 
τον θάνατο τοΰ Γιώργου Καραπάνου. 
Τοΰ συναδέλφου εκείνου πού κράτη
σε γερά μέ συνέπεια καί πίστη τό 
τιμόνι τοΰ Συλλόγου μας άπό τό 
1958 ώς τό 1966.

Μέσα στήν πολυκύμαντη ιστορία 
του Συλλόγου μας καί ιδιαίτερα ά
πό τή χιτλερική κατοχή καί εδώ, 
πολλές ήταν οί δύσκολες περίοδοι 
καί στιγμές πού πέρασε ή Συνδικα
λιστική μας 'Οργάνωση, καί στάθη
κε συντελεστής ιστορικών γεγονό
των καί έξελίξεων καί ανάλογες φυ
σιογνωμίες καί προσωπικότητες ή
ταν οί άνθρωποι πού επάξια στάθη
καν στήν προεδρεία της.

Μιά άπό τις φυσιογνωμίες αυτές 
ήταν ό Γιώργος Καραπάνος. Τό νά 
γράψουμε αυτές τις γραμμές μέ τήν 
επέτειο τοΰ θανάτου του, είναι μιά 
μικρή, πολύ μικρή εκπλήρωση ένός 
μεγάλου μας χρέους.

Χρέους νά τιμήσουμε τή μνήμη έ
νός Προέδρου τοΰ Συλλόγου, μνή
μη, πού θάφτηκε σύντομα άπό τή 
νεοφασιστική έπταετία, γιά τήν ο
ποία ή πολιτεία Καραπάνου ήταν 
έγκλημα καθοσιώσεως.

Χρέους νά δοθή ή πραγματική έ
κταση τοΰ έργου του πού ανέβασε 
τό Σύλλογό μας σέ παράγοντα όχι 
μόνο τοΰ Τραπεζοϋπαλληλικού αλλά 
καί ολόκληρου τοΰ Ελληνικού Συν
δικαλιστικού Κινήματος. Χρέους νά 
μεταφέρουμε στο σήμερα, ατούς ση
μερινούς συνδικαλιστικούς παράγον
τες, τά διδάγματα τοΰ Καραπάνου 
έκ τής εποχής του, μιάς εποχής 
πού ή σημερινή παρουσιάζει σέ ση
μαντικό της μέρος, στο ζωτικώτερο 
μάλλον, στοιχεία σύνθεσης όμοια τής 
εποχής Καραπάνου.

Γέννημα καί θρέμμα τής Θεσσα
λίας ό Καραπάνος έζησε τον πόνο 
τήν στέρηση καί τά προβλήματα τοΰ 
λαού μας. ’Από νεαρός προσωρινός 
ύπάλληλος μέχρι τμηματάρχης, έ'ζη- 
σε τό σύνολο σχεδόν τής καρριέρας 
του σέ επαρχιακά καταστήματα καί

ΕΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ

Γιώργος Καραπαυος
μέ βαρύ τό μερτικό του άπό τήν 
ζωή τής ατέλειωτης, εξαντλητικής, 
αγχώδους καί χωρίς ωράριο δου
λειάς.

Ή χιτλερική κατοχή τον βρίσκει 
στήν Βόρεια Ελλάδα όπου τον αγ
καλιάζει τό μεγαλείο τής Εθνικής 
μας ’Αντίστασης.

"Ετσι συνειδητοποιημένος, ώρι
μος, σωστά συγκροτημένος, μέ ρεα
λιστικές καί προσγειωμένες θέσεις 
απέναντι στά προβλήματα τοΰ τό
που, στά προβλήματα τών έργαζο- 
μένων καί είδικώτερα τοΰ κλάδου 
μας, δέχεται τό κάλεσμα τού συν
δικαλιστικού κινήματος στήν βαρειά 
χτυπημένη άπό τήν «συναγερμική» 
θεομηνία ’Εθνική Τράπεζα,

Τό πέρασμα τοΰ Γιώργου Καρα
πάνου άπό τον Σύλλογο καί ή δρα
στηριότητα στήν πορεία τοΰ Συλλό
γου κάτω άπό τήν ηγεσία του είχαν 
τοΰτο, τό σημαντικά διαφορετικό 
άπό τις άλλες περιόδους - σταθμούς 
στήν ιστορία τοΰ Συλλόγου μας. "Ο
τι σ’ εκείνους τούς σταθμούς (βασι
κός καί κύριος: κατοχή, συγχώνευ
ση) γίνηκαν αγώνες γιγάντιοι, στόν 
πρώτο μάλιστα οφείλεται καί ή έπι
βίωση τοΰ Προσωπικού καί τής Τρα
πέζης, είχαν όμως —· χωρίς φυσικά 
νά τούς μειώνη τοΰτο — τό χαρα
κτηριστικό τής άμυνας, τής αντί
στασης.

*Η περίοδος Καραπάνου είχε τό 
χαρακτηριστικό τής αναδημιουργίας.

Είναι γνωστό ότι τό δράμα τής 
μετακατοχικής Ελλάδας (1 945— 
1950) είχε τις φοβερές συνέπειες 
του έπάνω στόν έργαζόμενο "Ελλη
να και μία άπ’ αυτές ότι εξαφάνι
σε τήν σωστή έννοια τοΰ συνδικαλι
σμού, αποκεφαλίζοντας και ευνου
χίζοντας τις οργανώσεις καί απο
προσανατολίζοντας τες άπό τούς 
σωστούς στόχους.

’Αντί τής άνύψωσης τοΰ παρά
γοντα «εργασία» στά έπίπεδα πού 
τό νόημα τών αντιφασιστικών δυ
νάμεων τοΰ Β' παγκόσμιου πολέμου 
τον ανέβαζαν καί στις ήττημένες α

κόμα χώρες τής Δυτ. Ευρώπης, έ- 
δώ τοΰ έδωσαν τήν θέση τής υπο
ταγής.

’Αντί τοΰ άγώνα, έδέσποζε και ε
φαρμοζόταν ή συνδιαλλαγή.

Μέ άλλα λόγια ένα συνδικαλιστι
κό κίνημα αγνώριστο στήν φύση του, 
αποπροσανατολισμένο, δέσμιο στίς 
έπεκτάσεις τής ψυχροπολεμικής ψύ
χωσης πού άριστα, ή μόνη ωφελημέ
νη άπό τό μεταπολεμικό Ελληνικό 
δράμα άρχουσα τάξη, καλλιεργούσε 
καί διατηρούσε.

ί Ό αποπροσανατολισμός αυτός, 
έκανε τό συνδικαλιστικό κίνημα α
νίσχυρο ν’ αντιμετωπίσει κάθε κα
θολική ή μερική έργοδοτική επίθεση, 

j ν’ άντισταθή καί νά ματαίωση κάθε 
άντεργατικό μέτρο. Οί υπάλληλοι 
τής Ε.Τ.Ε. ένοιωσαν τό 1953 τις 
συνέπειες σ’ όλη τους τήν έκταση 
καί βάθος.

Ό Καραπάνος μέ τις συνδικαλι
στικές δυνάμεις τής 'Εθνικής πού εί- 

! χαν συλλάβει τό νόημα αυτής τής 
I πραγματικότητας άνέλαβαν τις ευ
θύνες νά σηκώσουν τήν σημαία τής 
εκστρατείας κατά τοΰ κακού αύτοΰ, 

! παράλληλα μέ τις διεκδικήσεις τών 
εργαζομένων στήν Τράπεζα.

Ή πριν άπό λίγα χρόνια (1 955) 
ίδρυση τής ‘Ομοσπονδίας Τραπεζι
κών Ύποίλλήλων (ΟΤΟΕ) ήταν τό 
σημαντικώτερο γιά τόν κλάδο μετα
πολεμικό συνδικαλιστικό γεγονός. 
Οί τραπεζοϋπάλληλοι ανεξάρτητα 
άπό τό αν υπηρετούσαν σέ μεγάλες 
ή μικρές Τράπεζες συγκροτούσαν τό 
όργανό τους ενότητας καί άγώνα, 
σάν απάντηση στήν έπι θετική άνά- 
πτυξη τής Τραπεζικής έργοδοσίας 
πού διαφάνηκε άπό τό 1953—1954.

| Ό Καραπάνος μέ τις ανανεωτι
κές δυνάμεις τής Εθνικής έδωσε 
ζωή καί τόνωση στό όργανο αυτό. 
Σάν άλυσσωτή άντίδραση ή ανανέ
ωση τοΰ τραπεζικού συνδικαλισμού 
πέρασε στήν Εμπορική στήριξε καί 
τόνωσε τΙς προοδευτικές δυνάμεις 
στήν Τράπεζα Ελλάδος, Ίονική καί 
τήν ’Αγροτική, έφερε μέσα στήν Ο.

Τ.Ο.Ε. τον νεοσύστατο Σύλλογο τής 
AMERICAN EXPRESS σπάζοντας 
τά στεγανά τών διεθνών BANKERS.

Τό τραπεζοϋπαλληλικό κίνημα κα
θαρό στούς στόχους του, τετράγωνο 
στήν λογική του, άνεξάρτητο στήν 
δράση του και δημοκρατικό στήν δι
οίκησή του άνέτρεπε τις ψευτοϊδεο- 
λογικές σοφιστείες τών ’Ιαβέρηδων 
τοΰ τότε κατεστημένου, ολοένα καί 
δυνάμωνε, χαλούσε τά σχέδια κατά 
τής ασφάλισης, πετύχαινε διεκδική
σεις καί άδηγοΰσε μέ τήν ακτινοβο
λία του άλλους κλάδους έργαζομέ- 
νων στό σωστό δρόμο τής ανόδου.

’Ηταν ή περίοδος πού τό κίνημα 
όχι μόνο πήρε άλλά καί αποταμίευ
σε δυνάμεις καί μπόρεσε μ’ αυτές 
νά έπιβιώση στήν περίοδο τής δι
κτατορίας τής χούντας,

Δέν ήταν άσχετο λοιπόν ότι ό 
Καραπάνος συγκέντρωνε τήν οργή 
τοΰ τότε κατεστημένου πού μέ τήν 
μορφή τοΰ παρακράτους (πρόδρομος 
καί γάστρο τής «εθνοσωτήριας» 21ης 
’Απριλίου) επηρέαζε παράγοντες.

«Ό Καραπάνος είχε τό χάρισμα 
τοΰ ηγέτου:

Ν’ άνατάμη τό πρόβλημα καί νά 
δεικνύη τόν δρόμον. Είχε τό χάρι
σμα τοΰ σοφοΰ άνθρώπου: Νά γνω- 
ρίζη τήν μετριοπαθή οδόν τοΰ κα
θήκοντος καί νά τήν άκολουθή. — 
ΔΓ αυτό όλοι, καί οί έκτος τής Ε
θνικής Τραπέζης έπίστευον είς αυ
τόν. — Δέν ισχύει διά τόν Γεώργιον 
Καραπάνον τό «ό άποθανών δεδι- 
καίωται». Διότι αυτός εΐχεν δικαιω- 
θή έν ζωή ευρισκόμενος...».

Αυτά έγραψε μετά τό θάνατο 
τοΰ Καραπάνου Παντραπεζαϋπαλ- 
ληλική εφημερίδα τής έποχής έκεί- 
νης. _

Τί διδάγματα μάς δίνει ή εποχή 
καί τό έργο τοΰ Καραπάνου; Θά 
είναι πολύ μικρό ίσως καί κοινός 
τύπος αυτό πού θά είποΰμε. Άλλά 
ας άποτελέση μιά αφετηρία σκέψης 
γιά όσους σήμερα συνδικαλίζονται 
στόν χώρο τής Τραπέζης καί έχουν 
τις ίδιες άρχές πού άνέγραψε ή Συλ

λογική σημαία μας τήν εποχή τοΰ 
Καραπάνου.

Άρχές πάντα νέες, πάντα ζων
τανές.

'Έγραφε ή ανακοίνωση τού Συλ
λόγου πού ανήγγειλε τό θάνατο 
τοΰ Καραπάνου:

«Μαζί μ’ αυτή (τήν τελευταία 
του πνοή) άφησε καί τις υποθήκες 
του, καταστάλλαγμα πείρας καί ά
γώνων οκτώ ετών, γιά συναδέλφω
ση, ένότητα και συνέχιση τής προσ
πάθειας γιά τό καλύτερο».

Στίς τρεις αυτές μεστές έννοιες 
πού γιά μάς δέν είναι μόνο οκτώ 
ετών καταστάλλαγμα πείρας, άλλά 
ολόκληρης Επαγγελματικής ζωής, 
καί πού παίρνουν μεγαλύτερη αξία 
αν σκεφτοΰμε τις συνθήκες κάτω ά
πό τις όποιες ό Καραπάνος μάς τις 
άφησε σάν υποθήκες, πρέπει νά συγ 
κεντρωθή ή σκέψη τών σήμερα υπεύ
θυνα ή έστω και ανεύθυνα συνδικα- 
λιζομένων (αν καί κανείς δέν είναι 
ανεύθυνος όταν τό κείμενο έστω καί 
μιάς επιπόλαιας ανακοίνωσης έχει 
μιά όποιαδήποτε επίπτωση στόν— 
στενό ή εύρύ— συνδικαλιστικό χώ
ρο Τ

"Ας σκεφτοΰμε, λοιπόν, καί πρό 
παντός οί σήμερα συνδικαλιζόμενοι 
παλιοί συνεργάτες τοΰ Καραπάνου. 
’Εκείνος μάς άφηνε τις υποθήκες αυ
τές κάτω άπό τά απειλητικά σύν
νεφα τής επικείμενης θεομηνίας, στήν 
όποια ώδηγοΰσε τό σάπισμα εκεί
νου τοΰ εθνοβόρου κατεστημένου τής 
ψυχροπολεμικής μισαλλοδοξίας, για
τί τήν εϋρισκε σάν τό μοναδικό διέ
ξοδο επιβίωσής του.

Συναδέλφωση, ένότητα, συνεχής α
γώνας γιά τό καλύτερο.

"Αν τότε αυτές οί υποθήκες θά 
χρησίμευαν σάν θεμέλιο γιά ατσάλι
νη συνδικαλιστική δομή - φραγμό 
στόν δρόμο τοΰ ανοικτού νεοφασι
σμού, σήμερα θά πρέπει καί μέ πρω
ταγωνιστές εκείνους πού αγωνίστη
καν κάτω άπό τήν ένιαία αυτή ση
μαία νά είναι ή απαραίτητη προ
διαγραφή τοΰ ύλικοΰ τής δομής τής

ένότητας τών εργαζομένων μέσα στά 
συνδικάτα καί τών συνδικάτων με
ταξύ τους μέσα στίς ευρύτερες Ε
νώσεις τους, γιά νά στερεωθή ή δη
μοκρατική ζωή στόν τόπο μας πού 
άποδείχτηκε πιά (δυστυχώς μέ τά 
πανάκριβα δίδακτρα τής έπταετί- 
ας) ότι είναι τό απαραίτητο, τό 
μόνο έδαφος πού μπορεί νά άναπτυ- 
χθή καί νά ζήση ό αληθινός, ό γνή
σιος, ό γόνιμος συνδικαλισμός.

Ν. Μ.

Κοινωνικά

ΕΥΧΑΙ

—Στούς συναδέλφους Νικόλαο 
καί Ελένη Καραμάση, ευχόμαστε 
νά τούς ζήσουν τά δίδυμα πού α
πέκτησαν.

ΕΥΣΤ. ΛΑΝΤΖΩΝΗΣ 
ΕΥΑΓ. ΖΕΚΑΚΟΣ

— Οί συν. Μπάμπης Κουκούλάς 
καί Άννα Καραγιαννοπούλου (Ύπο- 
κατ)τος 25ης Μαρτίου Θεσσαλονί
κης) τέλεσαν τούς γόμους τους. 
Παράνυμφος ό Δ)ντής τοΰ Υποκα
ταστήματος Κιλκίς κ. Χαράλαμπος 
Λόζας.

— Ό συν. ’Ιωάννης Σόρτσης (6- 
ποκ)τος Καβάλας) έτέλεσε τούς γό
μους του μέ τήν δίδα Ρουμάνη Κυ- 
ράνα. Παράνυμφος παρέστη ό συν. 
Αντώνιος Κώτσας.

Τις πιο θερμές ευχές μου στά ζεύ
γη τών νεόνυμφων.

ΒΑΣ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

—Αί συν. Βασιλική Μανιάτη καί 
Σταυρούλα Νίκα τοΰ Ύποκ)τος Πλ. 
Συντάγματος προσέφεραν αίμα γιά 
τόν συν. Μαριόγλου Γιώρ., τής Υ
πηρεσίας Περιουσίας Τροστέζης, νο- 
σηλευόμενον εις τό Κ.Α.Τ.

ΔΩΡΕΑ I
—Οί συνάδελφοι τής Διευθύνσεως 

Εμπορικών Χορηγήσεων εις μνήμην 
τοΰ πατρός τοΰ συναδέλφου των Θε
οχάρη Λάμψα διέθεσαν τό ποσόν 
τών 3.500 δραχ. προς ένίσχυσιν ά
πορου οικογένειας τών Βριλησσίων,



Τοποθετήσεις καί μεταβοΑαΐ
Μέ πράξεις τής Διοικήσει»; έ

γιναν οΐ ακόλουθες μεταβολές καί
τοποθετήσεις στη Διοίκηση καί τά
'Χποκλματα τής Τραπέζης μας.
—Ό κ. Δημήτριος Γαϊταναρος, 

Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, ’Επιθε
ωρητής, παρά τή Διευθύνσει ’Επι
θεώρησε ως, εις την αυτήν Διενθυν- 
σιν, ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Ευάγγελος Τσομπανόπου- 
λος, Τμηματάρχης Β' τάξεως, πα
ρά τφ Καταστήματι Θεσσαλονί
κης Α, εις τήν Περιφερειακήν Δι- 
ενθυνσιν Κεντρικής καί Δυτικής Μα
κεδονίας, ώς Προϊστάμενος Γραφεί
ου Διευθύνσεως.

—Ό κ. Άνδρέας Τσιλιμίγκρας, 
'Τποτμηματάρχης, ’ Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, Ύ- 
ποκ) τος Κεντρικής Λαχαναγοράς, εις 
την Θυρίδα Κολοκυνθοΰς, ώς Προϊ
στάμενος ταυτής, αντί τοΰ κ. Μι
χαήλ Σοφίκίτου, Τμηματάρχου Β- 
τάξεως, μετατιθέμενου εις τήν ύπό 
ΐδρυσιν Θυρίδα 'Αγίου Γεωργίου — 
Νέου Κόσμου, ώς Προϊσταμένου 
ταύτη,ς.

—Ό κ. Ευάγγελος Τζινιέρης, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τή Διευ- 
θόνσει Όργανώσεως, Ύποδιεύθυν- 
σιν Μηχανογραφικών ’ Εφαρμογών, 
εις τό 'Τποκ) μα ’Ελασσόνας ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

•—Ο κ. Δημήτριος Τριψάνας Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, Ύ- 
ποκ) τος Χαλκίδος, εις τό 'Τπο)μα 
Άμφίσσης, ώς Διευθυντής, αντί τοΰ 
κ. Ίάσωνος Μπελεζίνη, Τμηματάρ
χου Λ’ τάξεως, μετατιθεμένου εις 
τό 'Τποκλμα Μοναστηρακίου, ώς ’Εν
τεταλμένου καί Προϊσταμένου Λο
γιστηρίου.

—Ό κ. Καιν) νος Γιακουμάκος, 
Λογιστής Λ' τάξεως, παρά τφ ’Τ- 
ποκ)τι Π λ. Μεταξά Θεσσαλονίκης, 
εις τό 'Τποκίμα Νεαπόλεως Θεσσα
λονίκης, ώς ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Νικηφόρος Ζάπρης, Λογι
στής Β' τάξεως, παρά τφ 'Τπακ)τι 
Π λ. Μεταξά Θεσσα?νονίκης, εις τό 
'Τποκ) μα Σταθμοί Θεσσαλονίκης, 
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, αντί τοΰ κ. ’Αποστόλου 
Τσομπανοπούλου Λογιστοΰ Β' τάξε
ως, άπαλλασσαμένου των καθηκόν
των του καί μετατιθεμένου εις τό 
Κατάστημα Θεσσαλονίκης Λ', ώς 
Λογιστοΰ.

—Ό κ. ’Αναστάσιος Γιαπράκης, 
Λογιστής Λ' τάξεως, Διευθυντής Υ
ποκαταστήματος Άμφικλείας, εις τό 
'Τποκ)μα Κόμης, ώς Διευθυντής αν
τί τοΰ κ. Π αναγιώτου Χατζησάρ ρου, 
Τμηματάρχου Β' τάξεως μετατιθέ
μενου εις τό "Τποκ)μα €>ηιβών, ώς 
Διευθυντοΰ, αντί τοΰ κ. Νικολάου 
Κούλα, Τμηματάρχου Λ' τάξεως, 
μετατιθεμένου εις τό Κατ)μα Πει
ραιώς Λ' ώς ’Εντεταλμένου.

—Ό κ. ’Αριστοτέλης Αιάπας Τμη
ματάρχης Λ' τάξεως, Υποδιευθυν
τής ’Τποκ) τος Δάφνης, εις τό Υπο
κατάστημα ’Εθνικής Πινακοθήκης, 
ώς Διευθυντής.

—Ό κ. Νικόλαος Τριβουρέας, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Ναυαρίνου, εις τήν 
Διεόθυνσιν ’Επιθεωρήσει»;, ώς Βοη
θός ’Επιθεωρητής.

—Ή κ. Κλείω Κοκοτίνη - Π απα
δοπούλου, 'Τποτμηματάρχης, παρά 
τή Διευθύνσει Γραμματείας, εις τήν 
αυτήν Δ) νσιν, ώς Προϊστάμενη 'Υ
πηρεσίας Γραμματείας.

—Ό κ. ’Εμμανουήλ Κιουπάκης, 
Τμηματάρχης Λ’ τάξεως, Προϊστά
μενος Υπηρεσίας παρά τή Διευθύν- 
σει Μελετών ’Επιχ)κών Δραστηριο
τήτων εις τήν αυτήν Δ) νσιν ώς προ
ϊστάμενος Τμήματος Μελέτης ’Εμ
πορικών, Τεχνικών καί Λοιπών Ε
πιχειρήσεων, αντί τοΰ κ. Δημητρίου 
Βλάχου, Τμηματάρχου Λ' τάξεως, 
τοποθετουμένου είς τήν αύτή,ν Διεύ- 
θυνσιν, ώς Προϊσταμένου Τμήματος 
Μελέτης Βιομηχανικών Μονάδων με
ταλλουργικών, μηχανολογικών, ηλε
κτρικών συσκευών, παραγωγής μέ
σων μεταφοράς, οικοδομικών υλών, 
χημείας καί ψύχους, Μεταλλείων, 
Λατομείων καί ’Επιχειρήσεων Κοι
νής Ώφειλείας καί Τουρισμού, αντί 
τοΰ κ. Άνδρέου Ζέρβα, Τμηματάρ
χου Α' τάξεως, τοποθετουμένου είς 
τήν αυτήν Διεόθυνσιν, ώς Προϊστα
μένου Τμήματος Π αρακολουθήσεως 
’Επιχειρήσεων ’Εντόνου Χρηματοδο
τικού ’Ενδιαφέροντος.

—Ό κ. Δημήτριος Γκούμας, Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τή Δ) νσει 
Μελετών ’ Επιχειρηματικών Δραστη
ριοτήτων, είς τήν αυτήν Διεόθυνσιν, 
ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας Με
λέτης ’Εμπορικών Έπιχίσεων.

—Ό κ. ’Ιωάννης Φίλος, Λογιστής 
Α' τάξεως, παρά τή Δ)νσει Μελε
τών ’ Επιχειρηματικών Δραστηριοτή
των, είς τήν αυτήν Δ) νσιν ώς Προϊ
στάμενος Υπη ρεσίας Π αρακολου
θήσεως Έπιχίσεων μέ ηύξημένους 
χρηματοδοτικούς κινδύνους.

—Ό κ. Νικόλαος Κουτσός, Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τή Διευθύν- 
σει Διεθνών Δραστηριοτήτων, είς τήν 
αυτήν Δ)νσιν, ώς Προϊστάμενος 'Υ
πηρεσίας ’ Εξυπηρέτησε ως Πιστωτι
κών Ευχερειών.

—Ή κ. ’Αλίκη Μανιατάκη, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμενη 
Υπηρεσίας παρά τή 'ϊποιδίνσει Δη
μοσίων Σχέσεων, είς τήν αυτήν 'Υ
ποδιεύθυνσήν, ώς Προϊσταμένη Τμή
ματος Εκδόσεων.

— Ο κ. Ιωάννης Καραγεωργίου, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, παρά τή

Δ)νσει Προσωπικού (Διάθεσιν προς 
τοποθέτησιν,Ι είς τήν αυτήν Δ) νσιν, 
ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πολι
τικής Σχεδιάσεως ‘Εκτακτου 'Ανάγ
κης (ΠΣΕΑ). (Τμήματος ’Ασφα
λείας Κατίτων Τραπέζης). Είς τήν 
αυτήν υπηρεσίαν έταπομετήθησαν ό 
κ. Κυριάκος ΣταυρόπουΛος, Τμημα- 
τάρχης Α' τάξεως καί ό κ. Άνδρέ
ας Θύβας, Τμηματάρχης Α' τάξε
ως, προσωρινώς είς τήν Δ) νσιν ’Α
παιτήσεων έν Καθυστερήσει, προς έ- 
νίσχυσιν ταυτης.

—Ό κ. Γεώργιος Άδαμόπουλος, 
Τμηματάρχης Ταμείων Β' τάξεως, 
είς τό αυτό Κατ)μα, ώς Προϊστά
μενος Υπηρεσίας Λογιστηρίου Τα
μείων Χρηματικού, αντί τοΰ κ. Νο- 
κολάου Βογιατζόγλου, Τμηματάρχου 
Ταμείων Α' τάξεως, τοποθετούμε
νου ώς Προϊσταμένου Ταμείων 
Χρηματικού.

—Ό κ. Πέτρος Κωνσταντινίδης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, είς τό αυ
τό Κατ)μα, ώς Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας (Υπεύθυνος Κλιμακίου 
Άνταλ. Συναλλάγματος ’Αεροδρο
μίων Ελληνικού).

—Ό κ. Δημήτριος Ρούσης, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμε
νος Τμήματος παρά τή Διευθύνσει 
Γενικού Λογιστηρίου, είς τό Κεντρι
κόν Κατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. ’Αθανάσιος Τσίντζηρας, 
Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
Τποκ) τι Ίστιαίας, είς τό αυτό 'Τ

ποκ) μα ώς ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου, αντί τοΰ κ. 
Κων)νου Ματθαίου Λογιστοΰ Β' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τό Πρακτο- 
ρειον Λουτρών Αιδηψού, ώς Προϊ
σταμένου αντί τού κ. Σπυρίδωνος 
Λιακοπούλου, Λογιστοΰ Α' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό 'Τποκ)μα ’Ερυ
θρών, ώς Δ)νταΰ, αντί τού κ. ’Αθα
νασίου Καλοφωλιά, Τμηματάρχου Β' 
τάξεως μετατιθεμένου είς τό 'Υπο
κατάστημα Λαυρίου, ώς Δ)ντοΰ, αν
τί τού κ. ’Αντωνίου - Γεωργίου Πο
λίτη, Τμηματάρχου Β' τάξεως, με- 
τατιθεμένου είς τό ’Τποκ)μα Ν. Φι
λαδέλφειας, ώς Δ)ντοΰ, αντί τού κ. 
Χρήστου Μανίκα, Τμηματάρχου Β' 
τάξεως, τοποθετουμένου είς τό 'Υπο
κατάστημα οδού Εύριπίδου, ώς 'Τπο- 
διευθυντού.

•—Ό κ. Δαμιανός Φιλιππίδης, Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ "Τποκ) 
τι Βερροίας, είς τό αυτό ’Τποκ) μα 
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου αντί τοΰ κ. Εόαγγέλου 
Χουβαρδά Τμημ. Β' τάξεως, μετατι
θέμενου είς τό 'Τποκ) μα Μοναστη
ριού Θεσσαλονίκης, ώς ’Εντεταλμέ
νου καί Προϊσταμένου Λογιστηρίου, 
αντί τού κ. Σπυρίδωνος Κλήμη, Τμη
ματάρχου Α' τάξεως, τοποθετουμένου 
είς τό αυτό 'Τποκ)μα ώς Β' Ύπο- 
διευθυντοΰ, είς τήν συνιστωμένην Β' 
Τποδ ιε ύθυνσιν.

—Ό κ. ’Ιορδάνης Γαλατερός, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, 'Τπσκ)τος Κυψέλης, είς τό 
Πρακτορείον Ν. ’Ερυθραίας, ώς 
Προϊστάμενος αυτού, αντί τοΰ κ. 
Σπυρίδωνος Τσάκαλη, Τμηματάρχου 
Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς τά 
‘Τποκ)μα Πετραλώνων, ώς Δ)ντοΰ, 
αντί τού κ. Ίωάννου Καμβύση Τμη
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
εις το Ύποκ)μα Νέου Κόσμου, ώς 
Δ)ντού, αντί τοΰ κ. ’Αντωνίου Άν- 
τωνιάδη, Τμηματάρχου Α' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό 'Υποκατάστημα 
οδού Εύριπίδου, ώς 'Τποδιευθυντοΰ, 
αντί τοΰ κ. Γεωργίου Πετούση, Τμη
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμέ- 
νου είς τό Ύποκ)μα Μοναστηρακίου, 
ώς 'Τποδιευθυντοΰ, αντί τού κ. Πέ
τρου Ζάννε Τμηματάρχου Α' τάξε
ως, τιθεμένου είς τήν Διάθεσιν τής 
Δ)νσεως Προσωπικού, προς τοποθέ- 
τησιν.

—Ό κ. ’Ιωάννης Γιαννάκης, Τμη
ματάρχης Α’ τάξεως, Προϊστάμε
νος Τμήματος παρά τή Δ) νσει Διε
θνών Δραστηριοτήτων, είς τό 'Υπο
κατάστημα Καλαμιώτον, ώς Γ' 'Υ
ποδιευθυντής, είς τήν συνιστωμένην 
Γ' 'Τποδιεύθυνσιν.

—Ό κ. Παντελής Δεουδές, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, παρά τή Δ)ν- 
σει Προσωπικού (Διάθεσιν πρός το- 
παθέτησιν) είς τό 'Τποκ)μα Πλατ. 
Ιίάνιγγος, ώς Ύποδ)ντής, αντί του 
κ. Κων) νου Π απαδοπούλου, Τμημα- 
ταρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό 'Τποκ)μα Θεσ)νίκης Α', ώς 
'Εντεταλμένου.

—Ό κ. Χρηστός Σεργουνιώτης, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Τ- 
πακ)τι Άμφίσσης, είς τό αυτό Ύπ) 
μα, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου, αντί τοΰ κ. Φω
τίου Τσουμή, Τμηματάρχου Β' τά
ξεως, άπαλλασσαμένου τών καθηκόν
των του καί μετατιθεμένου είς τό 
Ύπακ)μα Πλατ. Μητροπόλεως, ώς 
Λογιστοΰ.

—Ό κ. Νικόλαος Χατζόκος, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Δ)ντής Υπο
καταστήματος ’Εθνικής Πινακοθή
κης, είς τό 'Τποκ)μα Πολυκλείτου, 
ώς 'Υποδιευθυντής, αντί τοΰ κ. Σπυ
ρίδωνος Κουτσογιάννη, Τμηματάρχου 
Α' τάξεως, τοποθετουμένου είς το 
"Τποκ)μα Κολωνακίου, ώ,ς Δ)ντοΰ 
αντί τοΰ κ. Κων) νου Κοσμίδη, τμη
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό 'Τποκ) μα οδού Εύριπίδου, ώς 
Δ)ντοΰ αντί τοΰ κ. Αναστασίου 
Μάμαλη, ’Τποδ)ντοΰ μετατιθεμένου 
είς τό Τποκ)μα II λ. Μητροπόλεως, 
ιός 'Τποδ)ντον, άντί τοΰ κ. Φωτίου 
Βιγγοποόλου, 'Τποδ)ντοΰ μετατιθε- 
μένου είς τό Και) μα οδού Σταδίου 
άριθ. 38, ώς 'Τπόδ)ντοΰ.

—Ό κ. ’Ιωάννης Τσίγκος, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, ' Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
'Υποκαταστήματος Μοναστηρακίου, 
είς τό 'Τποκ)μα Κέραμέικοΰ, ώς 'Υ
ποδιευθυντής, άντί τοΰ κ. Φιλοποίμε- 
νος Κατσούλου, Τμηματάρχου Β' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τό 'Τποκ) μα 
Παγκρατίου, ώς 'Τποδ)ντοΰ, άντί 
τοΰ κ. Δημητρίου Μαυροειδή, Τμη
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό 'Τποκ) μα Πραξιτέλους, ώς 
'Τποδιευθυντοΰ.

—Ό κ. Ευθύμιος Κιλαουδάτος, Λο
γιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 'Τ
ποκ) τος Γαργαλιάνων είς τό Πρα- 
κτορεΐον Γαστοόνης, ώς Προϊστάμε
νης αύτσΰ.

—Ό κ. ΚωνΗ'ος Σαλταπίδας, 'Τ
ποτμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 'Τποκ)- 
τος Λαρίσης, είς τό Πρακτορείον 
Τυρνάβου, ιός Προϊστάμενος αύτοΰ, 
άντί τοΰ κ. Π αναγιώτου Διακουμή, 
Λογιστοΰ Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό 'Τποκ) μα Καρδίτσης, ώς 'Τ
ποδ ιευθυντοΰ.

-—'Ο κ. ’Ιωάννης Ρουσέτος, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
Ύποκίτσς Ρόδου, είς τό αυτό Υπο
κατάστημα ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί τού 
κ. Αναστασίου Μαρκσυλή, Τμημα- 
ιάρχου Β' τάξεως, τοποθετούμενου 
είς τό αύτό 'Τποκ)μα, ιός Γ' 'Τπο- 
διευθυντοϋ, είς τήν συνιστωμένην Γ' 
Ύποδιεύθυνσιν.

—Ό κ. Παναγιοότης Σαματρζό- 
πουλος, Τμημ. Α' τάξεως, παρά τφ 
‘Τποκ) τι Π λ. Μητροπόλεως, είς τά 
αυτό 'Τποκ)μα, ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Νικόλαος Μητσάκης, Τμη 
ματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 'Τ
ποκ) τι Πανεπιστημίου είς τό αύτό 
Τποκ)μα, ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Μιχαήλ Ραπτάκης, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 'Τ
ποκ) τι Πανεπιστημίου, είς τό αύτό 
*Τποκ)μα, ώς ’ Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ή κ. 'Αγνή Σπέγγου, 'Τποτμη
ματάρχης, παρά τφ 'Τποκ)τι Ίωαν- 
νίνων, είς τό αύτό 'Τποκ)μα, ώς ’Εν
τεταλμένη καί Προϊσταμένη Λογι
στηρίου, άντί τοΰ κ. Μιχαήλ Κωστή, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, τοποθετου
μένου είς τό αύτό 'Τποκλμα, ώς 'Τ
ποδ ιευθυντοΰ.

—Ό κ. Κων)νος Άποσκίτης, 'Τ
ποτμηματάρχης, παρά τφ 'Τποκ)τι 
Γερανιού, είς τήν Θυρίδα Φωκ. Νέ- 
γρη, ώς Προϊστάμενος αύτής, άντί 
τού κ. Κων) νου Μούτογλη, Τμημα
τάρχου Β' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Ύποκλμα Βασ. Σοφίας, ώς 
Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Άχιλλέως 
Π απαδοπούλου, Τμηματάρ χου Α' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Ύπο- 
κατ)μα Κουκακίου, ώς Δ)ντοΰ, άντί 
τοΰ κ. Γεωργίου Ψαρρουδάκη:, Τμη
ματάρχου Β' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό 'Τποκ)μα Κηφισίας, ώς Δ)ν- 
τοϋ, άντί τοΰ κ. Εύαιγγέλου Καρα- 
γιάννη, Τμηματάρχου Α' τάξεως, 
άπαλλασσαμένου τών καθηκόντων του 
καί τιθεμένου είς τήν Διάθεσιν τής 
Δ)νσεως Προσωπικού, προς τοποθέ- 
τησιν.

—Ό κ. Γεώργιος Δήμτσας, Λογι
στής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος καί 
Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου Υποκα
ταστήματος Νεαπόλεως Θεσ) νίκης, 
είς τό 'Τποκ) μα Βερροίας, ώς Υπο
διευθυντής, ιείς τήν συνιστωμένην 'Τ- 
πο&ιε ύθυνσιν.

—Ό κ. Άνδρέας Νάτσης, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως, 'Υποδιευθυντής 
'Τποκ) τος Κολωνακίου, άριστικως 
είς τό 'Τποκ)μα Χαλανδρίου, ώς Δι
ευθυντής.

—Ό κ. Γεώργιος Μανέττας, Λο
γιστής Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Πρακτορείου Τροπαίων, είς τήν Θυ
ρίδα "Ανω Ήλυσίων, ώς Προϊστά
μενος ταύτης, άντί τοΰ κ. Νικολάου 
Δρακούλη, Λογιστοΰ Α' τάξεως, το
ποθετουμένου είς τήν Μονάδα Κάτω 
Πετραλώνων, ώς Προϊσταμένου ναύ
της (ανακαλούμενης τής διά τής ύπ’ 
άριθ. 104)76 πράξεως τοποθετήσει»; 
του είς τήν Μονάδα ’Άνω Ήλυσίων) 
άντί τοΰ κ. Αθανασίου Κουρμπέλη, 
Τμημ. Β' τάξεως, τοποθετούμενου 
είς τήν ύπό ΐδρυσιν Μονάδα Σεβα
στουπόλεως, ώς Προϊσταμένου ταύ
της (ανακαλούμενης τής διά τής ύπ’ 
άριθ. 104)76 πράξεως τοποθετήσεώς 
του είς τήν Μονάδα Κάτω Πέτρα- I 
λώνων).

—Ό κ. Αθανάσιος Γιαννακόπου- 
λος, Λογιστής Β' τάξεως, παρά τή 
,Δ)νσει Προσωπικού (Διάθεσιν - Ά- 
πεσπασμένοι) είς τό 'Τποκ) μα Άμφι- 
κλείας, ώς Δ)ν,τής.

—'Ο κ. Κων)νος Κανταράκια,;, 
‘Τποτμηματάρχης παρά τφ 'Τποκ)τι 
Βόλου, είς τό 'Τποκ)μα Λαμίας, ώς 
'Τποδ)ντής.

—Ό κ. Γεώργιος Τριαντάφυλλου,
'Τποτμηματάρχης, παρά τφ 'Τποκ) 
τι Βόλου, είς τό αύτό 'Τποκ)μα, ώς 
Εντεταλμένος καί Π ροϊστάμε νος Λο 
γιστηρίου.

—'Ο κ. Ευάγγελος Όρνστάϊν, Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ Κατ)τι 
Πειραιώς Α', είς τήν ύπό ΐδρυσιν 
Μονάδα Σαλαμΐνος, ώς Προϊστάμε
νος ταύτηις.

Έξ άλλου άνεκλήθησαν αί τοποθε
τήσεις τών κ.κ. Δημητρίου Κουτσον- 
κου, Λογιστοΰ Β' τάξεως, είς τά 
'Τποκ)μα Δημητσάνης, ώς ’Εντεταλ
μένου καί Προϊσταμένου Λογιστη
ρίου καί κ. Παρασκευα Σερενέ, Αο- 
γιστοΰ Β' τάξεως, ώς Εντεταλμένου 
καί Π ροϊσταμένου Λογιστηρίου 'Τ
ποκ) τος Μεγαλοπόλεως.

Μια άκόμη προσφορά του συλλόγου μας
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Τό Νομοσχέδιο «Περί Σωματεί
ων καί Προστασίας τών Συνδικα
λιστικών Ελευθεριών» έδωσε τήν ευ
καιρία νά άποδειχθή για μια άκό
μη φορά ή συνεχής επαγρύπνηση 
τής Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου μας 
γύρω άπό τά θέματα πού άφοροΰν 
τή τάξη μας καί δλους τούς έργα- 
ζόμενους, καί χάρη σ’ αυτή νά έπι- 
σημανθούν έ'γκαιρα οί διατάξεις 
του καί νά ξεκινήση ό άγώνας για 
τήν άναβολή τής συζητήσεώς του 
στή Βουλή σε πρώτη φάση, δεδο
μένου οτι είχε χαρακτηρισθεΐ ώς 
«’Επείγον» καί σε συνέχεια νά συ- 
ζητηθή μέ τήν ηγεσία τών έργαζο- 
μένων για νά τροποποιηθή.

Μία άκόμη έπιτυχία στή Ιστο
ρία τού Συλλόγου μας, μία άκόμη 
προσφορά στους εργαζόμενους τής 
χώρας.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Ιδού καί τό χρονικό τής έπιση- 
μάνσεως καί τής μάχης κατά τών 
διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου πού 
κρατά άκόμη σέ κατάσταση έτοι- 
μότητας τούς εργαζομένους.

ΔΕΥΤΕΡΑ: 29)3)76. Κατατί
θεται στή Βουλή Νομοσχέδιο μέ 
τό τίτλο «περί Σωματείων καί 
Προστασίας τών Συνδικαλιστικών 
’Ελευθεριών» μέ τον χαρακτηρισμό 
«ΕΠΕΙΓΟΝ».

ΤΡΙΤΗ: 30)3)76. Τό πλήρες 
κείμενο τοΰ νομοσχεδίου καί ή ει
σηγητική του έ'κθεση περιέρχονται 
στή Διοίκηση τού Συλλόγου μας 
καί έπισημαίνονται οΐ έπίμαχες 
διατάξεις του.

ΤΕΤΑΡΤΗ: 31)3)76. Συγκα- 
λεϊται εκτάκτως τό Διοικ. Συμβού
λιο τοΰ Συλλόγου μας για τήν επο
μένη καί άποστέλλεται έ'γγραφο 
στή Διοίκηση τής Ο.Τ.Ο.Ε., μέ τά 
οποίο ζητείται έκτακτη σύγκληση 
τοΰ ’Εκτελεστικού της Συμβουλίου.

ΠΕΜΠΤΗ: 1)4)76. Πραγματο
ποιείται έκτακτη συνεδρίαση τού Δ. 
Σ. τοΰ Συλλόγου μας καί άποφασίζε 
ται ομόφωνα νά ζητηθή όπως, τό νο 
μοσχέδιο άποσυρθή καί άναμορφω- 
θή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 2)4)76. Τό ’Εκ
τελεστικό Συμβούλιο τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
άποφασίζει νά ζητήση άπό τή κυ
βέρνηση νά μη συζητηθή τό νομο
σχέδιο στή Βουλή μέχρι νά πρα- 
γματοποιηθή τό Συνέδριο τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. καί άναδειχθή ή νέα αιρετή 
Διοίκησή της, ή οποία καί θά έχη 
τήν ευθύνη τού χειρισμού τού θέμα
τος,

ΣΑΒΒΑΤΟ: 3)4)76. Συνέρχεται 
εκτάκτως τό Εκτελεστικό Συμβού
λιο τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί άποφασίζει 
ομόφωνα:

—Δίωρη προειδοποιητική στάση 
εργασίας για τή Δευτέρα 5)4)76 
για τούς έργαζομένους στην ’Αθή
να, τον Πειραιά καί τή Θεσσαλο
νίκη.

—' Π ανετραπεζοϋπαλληλ ική Συγ
κέντρωση διαμαρτυρίας τήν ϊδια 
ημέρα τό άπόγευμα καί

—24ωρη Πανελλαδική άπεργία 
όλων τών εργαζομένων στις Τρά-

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ Α. Σ. 
ΓΙΑ ΤΟ ίΙΑΣΧΑ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού 
Συλλόγου μας, μέ τήν ευκαιρία τών 
έορτών τού Πάσχα άπηύθυνε θερμές 
ευχές πρός τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μας καί όλους τους έργαζομένους 
στην Εθνική Τράπεζα.

Έξ άλλου, ό Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. 
κ. Παν. Θεοφανόπουλος, τό Μ. Σάβ
βατο έπισκέφθηκε τούς έργαζομέ
νους σέ Ύπ)ματα τών ‘Αθηνών καί 
τούς ευχήθηκε έκ μέρους τοΰ Δ.Σ.

0 «ΤρίΒΙΖΙΒΒΙ»
Ό «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ», Μηνιαίο 

’Όργανο τής Ένώσεως Τραπεζικών 
Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ), άνέ- 
στειλε τήν έκδοσή του, άπό τήν η
μέρα τοΰ πραξικοπήματος καί τής 
Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Ή έλλειψή του έγινε αισθητή 
στή στρατιά τών φίλων του καί 
τών μελών τής ΕΤΥΚ.

Τώρα ό «Τραπεζικός» ξανακυ- 
κλοφόρησε.

Χαιρετίζουμε τήν έπανέκδοσή του 
καί συγχαίρουμε τή Διοίκηση τής 
ΕΤΥΚ για τήν ηρωική ίπόφαση τής 
έπανεκδόσεως τοΰ Μηνιαίου ’Οργά
νου της, κάτω άπό τις συνθήκες 
πού υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο. 
Εύγε!

πεζες τή Τρίτη 6)4)76.
Τό μεσημέρι τοΰ Σαββάτου πρα

γματοποιείται συνάντηση τοΰ Υ
πουργού Άπασχολήσεως μέ τό Εκ
τελεστικό τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί τό 
Προεδρείο τής Ο.Τ.Ο.Ε.. Ό κ. Υ
πουργός παρέχει τή διευκρίνηση 
ότι ή Τραπεζοϋπαλληλική τάξη δέν 
θίγεται άπό τις δατάξεις τοΰ νο
μοσχεδίου καί δηλώνει οτι θά με- 
λετήση τις προτάσεις τής Γ.Σ.Ε.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ: 4)4)76. Πραγματο
ποιούνται μέχρι άργά τό άπόγευμα 
,παφαί τοΰ Προεδρείου τής Γ.Σ.Ε. 
c. μέ τον Υπουργό Άπασχολήσε-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 1η ΣΕΛ.) 
ξυπνημένης νεολαίας, πού νοιώθει 
τό καθήκον της νά παρασταθή μα
χητική καί άτρόμητη ατό πλευρό 
τοΰ εργαζομένου λαοΰ. Καί τελευ
ταίος πήρε τό λόγο άπό μέρος τών 
διανοουμένων σοσιαλιστών ό Δ. 
Γραμματικός πού τόνισε πώς οί ερ
γάτες για νά μπορέσουν νά ξεσκλα 
ο ωθούν πρέπει νά μορφωθούν, πρέ
πει νά διαβάζουν τή σοσιαλιστική 
φιλολογία καί εξήγησε πώς ξεκίνη 
σε τό έργατικό κίνημα στην Ευρώ 
πη και ποιά ήταν ή συμβολή τοΰ 
Κάρλ Μάρξ καί Φρίντριχ "Ενγκελς 
ατό άπελευθερωτικό καί ιστορικό 
κίνημα τοΰ προλεταριάτου.

« Αν μελετήσετε τήν σοσιαλιστι
κήν φιλολογίαν, τήν σωστήν, τήν 
όρθόδοξην, αυτήν πού άνέπτυξαν οί 
μεγάλοι διδάσκαλοί μας ό Μάρξ 
"Ενγκελς, θά ί'δητε πώς ή άπελευ- 
θέρωσις τής έργασίας άπό τά δε- 
σμά τοΰ κεφαλαίου θά έπιτευχθή ό
χι μέ τάς μεταρρυθμίσεις άλλα μέ 
τον άδυσώπητον αγώνα έναντίον 
τών τάξεων τών κεφαλαιούχων...»

Στα τέλος έγκρίθηκε ψήφισμα 
πού υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση. 
Σ’ αύτό οί εργάτες τής ’Αθήνας 
καί Πειραιά ζητούσαν α) νά καθιε- 
ρωθή μέ νόμο τό Όκτάωρο 6) ν’ 
άπαγορευθή ή εργασία στα άνή- 
λικα παιδιά γ) νά δίδεται σύντα- ι 
ξη στους άνίκανους για έργασία | 
καί άποζημίωση σέ κείνους πού έ- 
παθαν πάνω στή δουλειά δ) νά κα- 
ταργηθεϊ ή προσωπική κράτηση για 
χρέη.

‘Η συγκέντρωση τής ’Εργατικής 
Πρωτομαγιάς καί οί λόγοι πού έκ 
φωνήθηκαν, έκαναν μεγάλη έντύπω- 
ση. Ήταν ή πρώτη μαζική επίδει
ξη τοΰ άθηναϊκοΰ προλεταριάτου 
γι’ αύτό μπήκαν ψύλλοι στ’ άφτιά 
τής άστικής τάξης καί ή άστυνο- 
μία «έσπευσαν νά κάμουν τό καθή
κον τους». ’Άρχισαν τήν έπαύριο 
οί άνακρίσεις καί οί συλλήψεις. Ό 
Καλλέργης, ό Ματιάτος, ό Δημό- 
πουλος, ό Άποστολίδης, ό Μάργα- 
ρης, ό Δούμας, ό Καραγιάννης, ό 
Μπουρνιάς, ό Άθανασόπουλος, ό 
Συνοδινός, ό Ζούλας, ό Μαρκαντω- 
νάτος καί Παπαδημητρίου πιάστη
καν καί κλείστηκαν ατά μπουντρού 
μια τής άστυνομίας όπου τά «όρ
γανα τής τάξεως» τούς υποδέχτη
καν μέ ξυλοδαρμό. Ό Μάργαρης, 
μάλιστα επειδή άντί μίλησε καί έ
δειξε πώς δέν είναι διατεθειμένος 
νά δεχτεί τις «θωπείες» τοΰ βούρ
δουλα χτυπήθηκε μέ υποκόπανο στο 
κεφάλι καί ύστερα άπό λίγες μέ
ρες πέθανε.

’Επειδή όμως έγινε μεγάλος θό
ρυβος στα σοσιαλιστικά φύλλα 
τής Ευρώπης άποφυλακ ί στη καν οί 
κρατούμενοι χωρίς νά διατυπωθεή

ως καί γίνεται δεκτό τό αίτημα 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. νά μην συζητηθή τά 
νομοσχέδιο στή Βουλή καί διευκρι
νίζεται κατηγορηματικά ότ οί δια
τάξεις τού νομοσχεδίου δέν άφοροΰν 
τούς Τραπεζοϋπαλλήλους.

Τό Εκτελεστικό τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
πού βρισκόταν σέ έπιφυλακή άπο- 
φάσισε τό βράδυ, ύστερα άπό τις 
εξελίξεις αυτές νά ματαίωση τις έκ 
δηλώσεις πού είχε προγραμματίσει.

Τή Δευτέρα 5)5)75 τά Διοικητι 
κά Συμβούλια τών Συλλόγων Προ
σωπικού τής Τραπέζης μας κυκλο
φόρησαν ενημερωτική άνακοίνωση.

κατηγορία έναντίον τους καί νά πε
ράσουν άπό δίκη.

Ό Καλλέργης ωστόσο δέν ξέχα- 
σε τήν εντολή πού είχε άπ’ τήν συγ 
κέντρωση τής Πρωτομαγιάς. Πήρε 
τό ψήφισμα, καί πήγε στή Βουλή 
καί άπό τά δημοσιογραφικά θεωρείο 
άρχισε νά διαβάζει τό ψήφισμα. 
Αύτό έφτασε. "Αμα άκούστηκε ή 
βροντώδικη φωνή του οί «πατέρες 
τού ’ Εθνους» τόβαλαν στά πόδια, 
γιατί κάποιος είπε: «Οί άναρχικοί 
θάρριξαν μπόμπα».

Ό Καλλέργης ψύχραιμος φώνα
ξε: «Κύριοι Βουλευταί δέν ε’ίμεθα 
άναρχικοί. Ε’ίμεθα Αντιπρόσωποι 
τοΰ εργαζομένου λαοΰ παρά τοΰ ό
ποιου έλαβον τήν εντολήν νά άνα- 
γνώσω πρός Υμάς τό έγκριθέν ψή
φισμα κατά τήν συγκέντρωσιν τής 
παρελθούσης Εργατικής Πρωτομα
γιάς. Τά αίτήματά μας είναι δί
καια καί άπηχοΰν τήν θέλησιν τής 
έργασίας ή οποία καταδυναστεύε- 
ται......

Τή στιγμή έκείνη δέν χάνει τό 
θάρρος του καί φωνάζει:

—Θάρθη ή ώρα, κύριε Πρόεδρε, 
κατά τήν οποίαν άπ’ τοΰ βήματός 
σας ό εργαζόμενος λαός διά τών 
άντιπροσώπων του θά υπερασπίζε
ται τά δίκαιά μας. Αί ίδέαι δέν κα 
ταστελλονται διά τής βίας. Ζήτω ό 
Σοσιαλισμός!».

Στην αστυνομία 6 Καλλέργης 
λέει τά ίδια καί στον Εισαγγελέα, 
τήν άλλη μέρα άπολσγεΐται μέ τό 
ίδιο €θρρος.

—Ποΐα είναι ή πατρίς σας κατη 
γορούμενε; τάν έρωτά ό άνακριτής. 
Ή σκλαβωμένη Κρήτη άπαντά άτά- 
ραχος ό Καλλέργης άλλα άν τό
πος τής γεννήσεώς μου είναι ή 
Κρήτη έχω πατρίδα καί όλην τήν 
γήν καί άδελφούς μου όλους τούς 
καταπιεζομένους καί άδικουμένους»

Τό άποτέλεσμα ήταν νά προφυ- 
λακισθεί καί νά καθίσει στή φυλα
κή κοντά δυό μήνες. Τοΰ άπαγόρε- 
ψαν μάλιστα νά βγόιλει καί τήν έ- 
φημερίδα του «Σοσιαλιστής» για
τί μερικά του άρθρα «καθήπτοντο 
τοΰ ιερού προσώπου τοΰ Βασιλέως 
καί τής ίεράς ημών θρησκείας». Τό 
τες άντίς για τό «Σοσιαλιστή» έβ
γαλε τό «Σοσιαλισμό».

*%
Αυτός ήταν ό ’Επίλογος τού 

γιορτασμού τής ’Εργατικής Πρω
τομαγιάς τό 1894. Ό πρώτος σπό 
ρος σπάρθηκε καί σέ λίγα χρόνια 
βλάστησε. Οί προβλέψεις τοΰ Καλ 
λέργη επαληθεύτηκαν. Ή Ελληνι
κή Εργατιά τράβηξε τον ιστορικό 
δρόμο της μέ θυσίες, μέ σκληρούς 
άγώνες, μέ άκατάβλητο θάρρος, μέ 
άδάμαστη θέληση καί επιμονή.

Ή ύπογραφή τής νέας Σ.Σ.

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας, υπογράφει τή νέα Σ,υλλογική Σύμ
βαση ’Εργασίας γιά τήν αύξηση τών άποδοχών μας, ύπό τήν Ιδιότητά 
του ώς Γεν. Γραμματέας τής 'Ομοσπονδίας μας (Ο.Τ.Ο.Ε.). Ή υπο
γραφή τής νέας Συμβάσεως έγινε τή Μ. Τετάρτη τό πρωί στά Υ
πουργείο Άπασχολήσεως, παρουσία τού Υπουργού κ. Κων. Λάσκαρη.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ ΤΟΥ 1894



Μέ συμμετοχή μεγάλου άριδμου μελών Κ1ΤΙΓ0Ρ1...
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Η ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

φ Ένεκρίθη ό απολογισμός 1975 καί 
ό προϋπολογισμός 1976

• Άπερρίφδη πρόταση για νέες εκλογές 
φ Διεκηρύχδη ή ενότητα των δυνάμεων μας

Μέ συμμετοχή μεγάλου αριθμού 
μελών τού Συλλόγου πού έργάζον- 
ται στα υποκαταστήματα Βορείου 
Ελλάδος, καθώς και άλλων περιο
χών, πραγματοποιήθηκε στη Θεσ
σαλονίκη ή Τακτική Γενική Συνέ
λευση τού Συλλόγου μας στις 8 
'Απριλίου, μέ θέματα ήμερησίας 
διατάξεως τά ακόλουθα:

1. Έκθεσις τού Διοικ. Συμβου
λίου έπί τών πεπραγμένων χρήσε- 
ως 1975.

2. ’Έκθεσις έλεγκτών έπί τής 
διαχειρίσεως χρήσεως 1975.

3. "Εγκρισις προϋπολογισμού, 
χρήσεως 1976.

4. ’Απαλλαγή τού Δ.Σ. καί τής 
Εξελεγκτικής Επιτροπής πάσης

ευθύνης διά τήν χρήσιν τού 1975.
5. Τροποποίησις Καταστατικού 

Συλλόγου μας.
6. Παν έτερον θέμα ύποβληθησό- 

μενον πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
συμφώνως τφ Καταστατικφ.

=!=*
Τής Συνελεύσεως προήδρευσεν ό 

Πρόεδρος τών Γεν. Συνελεύσεων ,κ. 
Μιχαήλ Δακτυλίδης καί Γραμματείς 
έξελέγησαν οί κ.κ. Σταύρος Λιαρ- 
γκόβας καί Κων) νος Οικονόμου.

Κηρύσσων τήν έναρξη τών έργα 
σιών τής Γεν. Συνελεύσεως ό κ. 
Δακτυλίδης είπε τά εξής: 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μέ ιδιαίτερη συγκίνηση κυρύσ- 
σω τήν έναρξιν τών εργασιών τής 
σημερινής Γενικής Συνελεύσεως τού 
Συλλόγου μας, πού βρίσκεται σέ 
απαρτία, σύμφωνα μέ το άρθρο 12 
τού Καταστατικού.

Συνάδελφοι, Εχω τήν τιμήν νά 
προεδρεύω πέντε Ετησίων τακτικών 
Γενικών Συνελεύσεων τού Συλλό
γου μας, ή σημερινή Συνέλευσις ό
μως, προσλαμβάνει μία Εντελώς 
ξεχ]ωριστή θέση, οστό τό γεγονός, 
δτι γιά πρώτη φορά από τήν ίδρυ
ση τού Συλλόγου μας, Γενική Συ
νέλευση τών μελών του πραγματο
ποιείται Εκτός τής έδρας του, πού 
είναι ή ’Αθήνα καί μάλιστα στήν 
όμορφη Θεσσαλονίκη μας.

(Χειροκροτήματα)

Ή παρουσία μας, αυτές τις 
κρίσιμες γιά τό ’Έθνος μας ώρες 
στήν συμπρωτεύουσα, μάς Επιβάλ
λει πριν είσέλθουμε στά θέματα 
τής Ήμερησίας Διατάξεως, νά δι
αδηλώσουμε τήν άπόφασή μας, ότι 
αν χρειασθή θά άγωνισθοΰμε Εναν
τι οποιοσδήποτε θυσίας γιά τά δί
καια τής Πατρίδας μας.

ΓΓ αύτό φρονώ ότι περισσότε
ρο άπά κάθε άλλη φορά, Επιβάλλε
ται άπόλυτη Ενότητα καί ομόνοια 
γιά νά μπορέσουμε ν’ άντιμετωπί- 
σουμε αποτελεσματικά τά ζητήμα
τα τού Κλάδου μας, άλλά καί νά 
συμβάλλουμε γενικώτερα στήν διε
θνή προβολή τής Χώρας μας, σέ ό
λο τον πολιτισμένο Κόσμο. 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είμαι βέβαιος, ότι ή σημερινή 
Γενική Συνέλευση 6'ά άποτελέση ι
στορικό σταθμό γιά τον Σύλλογό 
μας, καί οί Εργασίες της θά διε- 
ξαχθοΰν υποδειγματικά μέ καλόπι
στο κριτικό πνεύμα χωρίς προσω
πικές οξύτητες, μέσα στά πλαίσια 
πού καθορίζει ή ευπρέπεια καί ή 
προσηγορία τών ανθρώπων πού βρί 
σκονται σέ υψηλό, πολιτιστικό, η
θικό καί πνευματικό Επίπεδο.

"Αποψη άπό τή Γεν. Συνέλευση τού Συλλόγου μας. Στή πρώτη σειρά 
διαικρίνονται ό Πρόεδρος τού Συλλόγου Τραπέζης Αθηνών κ. Νικόλαός 
Μπαρμπαρέσος, ό ’Αντιπρόεδρος κ. Κ. Κατσουλης, ο Γεν. Γραμματευς 

κ. Έμμ. Μαυροφόρος καί ό Ταμίας κ. X. Κοτρωνάκης.

τού Συλλόγου μας, Τσουδεροΰ, σάν 
Ελάχιστο φόρο τιμής στον Εκλεκτό 
συνάδελφο καί συνδικαλιστή.

Κατόπιν ψηφοφορίας, ή Γενική 
Συνέλευση ένέκρινε τον απολογι
σμό τού Διοικ. Συμβουλίου, γιά τό 
1975 καθώς καί τήν Εκθεση τής 
’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής καί α
πάλλαξε τό Διοικ. Συμβούλιο καί 
τήν Εξελεγκτική ’Επιτροπή, άπό 
κάθε εύθύνη. Ένέκρινε Επίσης τον 
προϋπολογισμό Ετους 1976.

Μέ συντριπτική πλειοψηφία Εξ 
άλλου, ή Γενική Συνέλευση άπέρρι- 
ψε κατατεθεΐσα πρόταση άπό 350 
μέλη τού Συλλόγου, όπως στά θέ
ματα ήμερησίας διατάξεως συμπε- 
ριληφθή ώς θέμα ή Εκλογή ’Εφορευ
τικής ΥΕπιτροπής καί ό καθορισμός 
ημερομηνίας γιά τή διεξαγωγή νέ
ων αρχαιρεσιών γιά ανάδειξη Δι
οικητικού Συμβουλίου.

'Ο Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβου
λίου κ. Παν. Θεοφανόπουλος, άνε- 
κοίνωσε στή Γεν. Συνέλευση, ότι 
σύμφωνα μέ τις γνωματεύσεις τών 
νομικών Συμβούλων τού Συλλόγου,

κ.κ. Παντ. Δημάκου καί Γεωργίου 
Πατρινοΰ, δεν νομιμοποιείται ή έγ
γραφή τού ανωτέρω θέματος στά 
θέματα τής ήμερησίας διατάξεως 
τής Γεν. Συνελεύσεως καί ότι τυ
χόν έγγραφή του συνεπάγεται τήν 
ακύρωση τών άποφάσεων τής Γενι
κής Συνελεύσεως.

Τό Διοικ. Συμβούλιον, έτόνισεν 
6 κ. Πρόεδρος, άπεψάσισε κατά τή 
τελευταία συνεδρίασή του καί Εξ 
άψορμής ύποβληθέντος πρός αύτό 
ίδιου αιτήματος, νά έξετάση τήν 
πρόταση τών μελών τού Συλλόγου 
μετά τήν Γενική Συνέλευση.

Αί όμιλίαι τών Συναδέλφων κα
τά τήν Γενική Συνέλευση, θά δη- 
μοσιευθοΰν σέ ειδική Εκδοση τής 
«Τραπεζιτικής». Ή δημοσίευση αυ
τών στο σημερνό φύλλο, δέν ήταν 
δυνατή, διότι δέν είχε τελειώσει ή 
άπομαγνητοφώνηση τών πρακτικών.

Ή Γενική Συνέλευση ένέκρινε τό 
ακόλουθο ψήφισμα:

Ή Τακτική Γενική Συνέλευση 
τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τ ραπέζης τής Ελλάδος, 
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Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. Παν. Θεοφανόπουλος καί ό Πρόεμ 
δρος τών Γεν. Συνελεύσεων κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, παρακολουθούν τούς 

όμιλητάς τής Συνελεύσεως.
Πιστεύω, Εξ άλλου, ότι όλοι οί 

παρευρισκόμενοι στο χώρο αύτό, Ε
χουν προσέλθει γιά ενα καί μόνον 
σκοπό: Νά συμβάλλουν στήν προ
ώθηση τών θεμάτων μας. Σάν Εκ
λεγμένος Πρόεδρος Συνελεύσεων 
τού Συλλόγου μας, θεωρώ πρωταρ
χικό καθήκον μου, νά υπενθυμίσω, 
καί συγχρόνως νά παρακαλέσω ό
λους νά άκοΰν μέ προσοχή τούς ο
μιλητές, χωρίς καμμιά διακοπή, σέ 
περίπτωση δέ διαφωνίας μέ τον ο
μιλητή, νά κρατούν σημειώσεις, γιά 
ν’ άπαντήσουν άπό τό βήμα, όταν 
θά λάβουν κανονικά τον λόγον.

’Ακόμη, θεωρώ ότι είναι ανάγκη 
νά παρακαλέσω τούς κ.κ. ομιλητές, 
νά περιορισθοΰν άπόλυτα στά πλαί 
σια τών θεμάτων τής ήμερησίας 
διατάξεως, ν’ αποφεύγουν τις απε
ραντολογίες, καί αν τό θέμα μερι
κών υποψηφίων ομιλητών καλυφθή 
άπό προηγούμενον, αυτοί νά παραι 
τοΰνται τού λόγου.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, θά ήθελα 
ακόμη νά σάς παρακαλέσω όπως 
τηρήσουμε ένός λεπτού σιγή εις 
μνήμην τού έκλιπόντος Προέδρου

’Απριλίου 1976, ήμέρα Πέμπτη καί 
ώρα 6 μ.μ. άπεφάσισε όπως:

—Έκφράσει τήνάγανάκτηση τών 
μελών τού Συλλόγου τών Υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης γιά τήν 
άναγγελθεΐσα ’Αμερικανό - τουρκι
κή συμφωνία σέ βάροςχτής Ελλά
δος, πού Ενθαρρύνει τις Επεκτατι
κές καί τυχοδιωκτικές ορέξεις τής 
Τουρκίας ή όποια μέ τήν άνοχή τών 
Εσωτερικών καί Εξωτερικών τυράν
νων τής χώρας μας, διέπραξε τά 
Εγκλήματα σέ βάρος τής μαρτυρ- 
κής Κύπρου καί καταπατεί τις ά- 
ποφάσεις τών Ηνωμένων Εθνών.

—Διαδηλώσει τή συμπαράσταση 
τών 6.500 μελών τού Συλλόγου, 
πρός τούς πολιτικούς ’Αρχηγούς 
γιά τήν άντιμετώπιση τής δημιουρ- 
γηθείσης καταστάσεως καί

—Διακηρύξει τήν άπόφασή των 
νά άγωνισθοΰν αν χρειασθή, γιά 
τήν προάσπιση τών δικαίων τής 
πατρίδας μας.

Στή Γενική Συνέλευση προσήλθε 
κατόπιν προσκλήσεως τό Προε
δρείο τού Διοικ. Συμβουλίου τού

Συλλόγου Τραπέζης ’Αθηνών, πού 
εύρίσκετο στή Θεσσαλονίκη καί ό 
’Αντιπρόεδρος αυτού κ. Κων)νος 
Κατσούλης άπηύθυνε χαιρετισμόν 
καί έξέφρασε τή λύπη του γιατί, 
καίτοι Εχουν παρέλθει 23 χρόνια 
άπά τήν Ενοποίηση τών δύο Τρα
πεζών, ’Εθνικής καί ’Αθηνών, οί Ε
χθροί τών Εργαζομένων μέσα στήν 
’Εθνική Τράπεζα μάς κρατάνε Εστω 
καί τυπικά αύτή τή στιγμή, χωρι
σμένους.

Θέλω νά πιστεύω, κατέληξΙε ό 
κ. Κατσούλης, ότι ό διχασμός τά Ε
κανε όλα δύσκολα. Ή συνεργασία 
μας τώρα τά μετέβαλε σέ Εφικτά 
καί ή Ενωσή μας θά τά κάνη εύκο
λα. Ζήτω ή 'Ένωση τών Υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης.

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας 
άναγγέλοντας τή προσέλευση τού 
Προεδρείου τού Συλλόγου Τραπέ
ζης ’Αθηνών Ετόνισε, ύπό τά χειρο
κροτήματα τών μελών τού Συλλό
γου, ότι Ελπίζουμε, πώς, πολύ σύν
τομα δέν θά υπάρχουν χωριστά Δι
οικητικά Συμβούλια Συλλόγων Προ 
σωπκοΰ στήν Τράπεζά μας.

ΛΟΥΊ ΛΙΓΚ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)
λεύει κάτω άπό τά πόδια σας. Βα
δίζετε κυριολεκτικά πάνω σέ μιά 
υπόγεια φωτιά. Μπορείτε νά τ’ άγνο 
ήτε. Δέν θά τήν άποφύγετε. Θέλετε 
■ν’ άπαλλαχτήτε μιά γιά πάντα άπ’ 
όλους τούς «συνομότες». Άπαλλα- 
γήτε πρώτα άπ’ όλα άπ’ τ’ άφεντι- 
κά τής βιομηχανίας πού δημιούργη
σαν τήν άνήθικη περιουσία τους μέ 
τό κλεμμένο άντίτιμο τής Εργασίας 
πού δέν συμπληρώθηκε. Μέσα στό 
σύστημά σας οί μηχανές, σάς φέρ
νουν τήν υπερπαραγωγή, πού οδη
γεί τόν πραγματικό παραγωγό 
στήν αθλιότητα καί στον θάνατο!

Είναι αύτό πού σείς άποκαλεΐτε 
«αύξηση τού Εθνικού πλούτου». «’Ε
θνικού;» Ποια Ειρωνεία! Τή χαρά 
μερικών προνομιούχων τού Εθνους, 
νά λέτε!....

Κοιτάχτε τό οικοδομικό πεδίο τής 
μάχης. Οί Εργάτες Εχουν πετσοκο- 
φτή καί σείς ώ χριστιανοί μου καί 
καλοί κι ευγενικοί μου μπουρζουά- 
δες, Εσείς είστε οί κοινωνικοί γΰπες 
πού τρώνε τή σάρκα τών πτωμάτων! 
Θά θέλατε νά κάνουμε μιά βόλτα 
μαζί στά στενοσόκκακα τούτης τής 
πολιτείας, οπού ξεμετράνε τις μέ
ρες του, οί αληθινοί δημιουργοί τού 
πλούτου; Θάθέλατε νά κατεβούμε 
μαζί στις μίνες τού Χόκιν — Βά- 
νεϋ; Δέν θά βρούμε ανθρώπους, θά 
βρούμε πτώματα πού άρχιζαν νά 
σαπίζουν! Ή γενική κρατικοποίηση 
τών μέσων παραγωγής γίνεται άνα- 
πόφευκτη αναγκαιότητα. ’Αρχίζει ή 
Εποχή τού σοσιαλισμού καί τής παγ 
κόσμιας συνεργασίας. Οί τάξεις πού 
κατέχουν θ’ άπαλλοτριωθούν.

’Εκείνοι, πού λένε: «τούτο είναι 
δικό μου», θά τά δουν όλα κοινά. 
Αύτό δέν θά γίνει γιά σκοπούς σπε 
κουλάντικους, θά γίνει γιά τό κα
λό όλων. Τούτο δώ, δέν είναι όρα
μα αιθέριο καθώς νομίζετε. Είναι ά- 
ναγκαιότητα. Είδαμε στήν ιστορία 
πώς δ,τι ήταν άνάγκη νά γίνη, γί- 
νηκε. Αύτό είναι ή λογική τής ζω
ής... "Οποιος λέει ιδιωτική βιομη
χανία, λέει άναρχούμενη βιομηχα
νία. Μετρημένα άτομα χρησιμοποι
ούν πρός όφελος των τις Εφευρέσεις 
καί τά Επινοήματα τού νοΰ....

Καί τώρα μάθετε πώς οί ιδέες 
πού Εδώ υπερασπίζω, είναι δικές 
μου! Είναι ενα κομμάτι άπό τόν ε
αυτό μου, μοΰ είναι άδύνατο νά τις 
έγκαταλείψω. Δέν είναι ρούχα νά 
τά βγάλης καί νά τά παρατήσης. 
Μ’ αν μπορούσα άκόμα πάλι δέν θά 
τις άφινα. Σάς περιφρονάμε μπρος 
στον θάνατο!

’Εμπρός! Κ αλέστε τό δήμιό σας. 
Ή άλήθεια πού κρεμάστηκε στό 
πρόσωπο τού Σωκράτη, τού Χρι
στού, τού Τζιορντάνο Μπρούνο, τού 
Χ’ούς, τού Γαλιλαίου, ζεΐ άκόμη, 
δέν πέθανε. Πολλοί άλλοι μαζί τους, 
πού ό άριθμός τους είναι άτέρμονη 
λεγεώνα μάς πρόλαυαν σέ τούτη 
τήν οδό. Ίδέτε μας! Είμαστε έτοι
μοι καθ’ όλα, νά τούς άκολουθήσου- 
με στή ματωμένη πορεία!

ίΝο κόψουμε
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ΤΙ! ΚΒΒΒ!

συνήΟείΕ!
Σεβόμεθα τούς διδασκάλους 

μας στήν υπηρεσία, τούς συν
αδέλφους πού συνετέλεσαν, πριν 
άπό μάς, στή πρόοδο τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί Εκτιμούμε τήν 
ανθρώπινη άδυναμία νά μή θέ
λουν νά απομακρυνθούν τής υπη
ρεσίας, έφ’ όσον αισθάνονται ι
κανοί νά προσφέρουν1 άκόμη Ερ- 
γον.

Τούς ζητούμε όμως νά σκε- 
φθοΰν καί τούς νεώτερους συν
αδέλφους τους καί νά θυμηθούν 
μέ πόση άγων ία περίμεναν1 καί 
αύτοί τούς παλαιοτέρους τους 
νά «έξέλθουν τής υπηρεσίας» 
γιά νά άνέλθουν καί αυτοί τή 
κλίμακα τής ιεραρχίας.

”Ας μήν Επιμένουν, λοιπόν, 
δσοι Επιμένουν’ νά παραταθή τό 
οριο τής ήλικίας τους καί προ
παντός ας μή θεωρηθή οτι στρε- 
φόμεθα Εναντίον συγκεκριμένων 
προσώπων.

Καιρός νά κόψουμε τις κακές 
συνήθειες τού παρελθόντος.

- 1@°)ο -
Ιό πιαοοιό βΰξήοεωο 

ιών ίποϋιιών pig
Τή Μεγάλη Τετάρτη ύπεγράφη 

παρουσία τού Υπουργού Άπασχο- 
λήσεως, ό όποιος καί τήν προσυπέ
γραψε, ή νέα Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας, διάρκειας ένός Ετους, 
μεταξύ ΟΤΟΕ καί Εκπροσώπων 
τών Τραπεζών, σύμφωνα μέ τήν ο
ποία οί βασικοί μισθοί τών Τραπε- 
ζοϋπαλλήλων αύξάνονται ώς Εξής:

α) Γιά τό τμήμα μισθού άπό 0 
— 6.000 δρχ„ 18%.

β) Γ ιά τό τμήμα μισθού άπό 6. 
001 — 10.000 δρχ„ 9%.

γ) Γ ιά τό τμήμα μισθού άνω τών 
10.000 δρχ., 4,5%.

Ή αύξηση θά καταβληθή άνα- 
δρομικά άπό 16 Μαρτίου.

"Οπως τονίστηκε στήν ανακοί
νωση πού έξεδόθη άπό τούς Συλ
λόγους Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας, μετά τή συμφωνία πού Εγινε 
μεταξύ τής ΟΤΟΕ καί τών άρμοδί-

ων Εκπροσώπων Κυβερνήσεως καί 
’Εργοδοτών στις 16)4)76, μέ τή 
συμφωνία αύτή άποφύγαμε τή δια
δικασία τού Διαιτητικού Δικαστη
ρίου, πού όσο ταχύ ρυθμό καί αν α
κολουθούσε, θά καθυστερούσε ση
μαντικά τό χρόνο ένάρξεως, άλλά 
καί καταβολής τών αυξήσεων.

Ή Διοίκηση τής BANK OF Α- 
MERICA άρνήθηκε νά ύπογράψη τή 
σύμβαση.

Οί Εκπρόσωποι τής ΟΤΟΕ κα
τάγγειλαν παρουσία τού Υπουργού 
Άπασχολήσεως, τή συμπεριφορά 
τής Διοικήσεως τής BANK OF Α- 
MERIKA καί τήν άρνησή της νά 
δεχθή τά ποσοστά τών αύξήσεων 
καί έτόνισαν, ότι, θά πράξουν, οτι 
επιβάλλεται, γιά νά μή καθυστερή- 
ση ή χορήγηση τής αύξήσεως καί 
στό προσωπικό τής Τραπέζης αυ
τής.

Η ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Ή άργία τού Μ. Σαββάτου, όπως 

καθιερώθηκε γιά φέτος, προκάλεσε 
μεγάλες άνωμαλίες στήν Τράπεζά 
μας καί τή δυσαρέσκεια, όπως ή
ταν έπόμενο, αριθμού συναδέλφων.

Ό Σύλλογός μας, μόλις Εγινε 
γνωστή ή άπόφασή πού διατυπώθη
κε άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος 
μέ τά δεδομένα τού τρόπου λει- 
τουργείας της καί χωρίς νά ληφθοΰν 
ύπ’ όψιν οί γενικώτερες συνθήκες 
Εργασίας στις άλλες Τράπεζες π.χ. 
τακτές προθεσμίες λήξεως καί δια- 
μαρτυρήσεως γραμματίων κλπ., 
στράφηκε άμέσως πρός τή Διοίκηση 
τής Τραπέζης μας καί τούς άρμό- 
διους κυβερνητικούς παράγοντες καί 
έπεδίωξε νά περιωρίση στό Ελάχι
στο τήν ανωμαλία.

Ή Διοίκηση τής Τ ραπέζης μας 
κατέβαλε Επίσης σύντονες προσπά
θειες πρός τόν αυτό σκοπό. Τέλος

καί παρά τις δυσχέρειες πού υπήρ
χαν, ή Διοίκηση τής Τραπέζης μας 
Εδωσε οδηγίες στούς Περιφερειακούς 
Διευθυντές, μέ τήν Εντολή νά τις 
διαβιβάσουν Εγκαιρα στις Δ)νσεις 
τών υποκαταστημάτων τής περιφέ
ρειας των. Συγκεκριμένα έδόθησαν 
οί άκόλουθες Εντολές:

1 ) Νά Εργασθοΰν τό Μ. Σάββα- 
! το μόνο ο ί άπ ο λ ύ τ ω ς 
άναγκαΐοι πρός διεκπεραίω
ση τής Εργασίας υπάλληλοι.

2) "Οσοι υπάλληλοι Εργασθοΰν 
το Μ. Σάββατο θά έχουν τό δικαίω
μα νά έπιλέξουν τήν ήμέρα άναπαύ- 
σεώς τους, άντί τού Μ. Σαββάτου ή 
νά λάβουν ϋπερωριακή άποζημίωση.

Γιά νά μήν έπαναληφθή ή άνωμα- 
λία πού διαπιστώθηκε καί άναγνωρί- 
σθηκε άπό τούς αρμοδίους κυβερ
νητικούς καί Τραπεζικούς παράγον
τες άποφασίσθη,κε νά άντιμετωπισθή 
νομοθετικά τό θέμα τής άργίας τού 
Μ. Σαββάτου.

21 ΆϊΐριΑίου
Κάθε χρόνος πού περνάει άπό4 

τήν ήμέρα τής 21ης ’Απριλίου! 
1967 χαλυβδώνει τή πίστη μας4 
στά ιδανικά τής Ελευθερίας καί^ 
τής Δημοκρατίας.

Σέ κάθε Επέτειο τής ημέρας,, 
πού Επίορκοι αξιωματικοί, κατέ-4 
λυσαν τή δημοκρατία καί κατα-, 
πάτησαν τις Ελευθερίες μας,' 
στρέφουμε τή σκέψη μας στά θύ·4 
ματα τής τυραννίας, Εκφράζουμε’ 
τόν αποτροπιασμό μας στή βία,4 
καί Ενώνουμε τις δυνάμεις μαςί 
γιά νά προστατεύσουμε τά πολύ-4 
τιμά αγαθά τής Ελευθερίας καί^ 

❖ τής δημοκρατίας, πού δέν πρέπει4 
ψποτέ πιά νά στερηθούμε.
ί

Σονεχίίονιοι
οί npooyuyii
Στις 16 ’Απριλίου πραγματοποιή
θηκαν οί προαγωγές άπό τού βαθ
μού τού Λογιστοΰ Α' στό βαθμό 
τού Ύποτμηματάρχου. Έπί συνό
λου 212 προήχθησαν 164.

Τούτο έπετεύχθη, χάρις στή δια
δικασία κρίσεως πού ακολουθήθη
κε γιά πρώτη φορά καί ή οποία 
δέν περιορίστηκε στήν απλή άνά- 
λων Ποιότητας, άλλά Επεκτάθηκε 
γνώση τής βαθμολογίας τών Φύλ- 
σέ Ερευνα τής έξελίξεως τών κρινο- 
μένων συναδέλφων καί στή συνολι
κή Εκτίμηση τής Επαγγελματικής 
των άποδόσεως.

Βεβαίως, ή βαθμολογία τών Φύλ
λων Ποιότητας δέν ήταν δυνατό νά 
άγνοηθή στό σύνολό της.

Τό θέμα τούτο, τής συντάξεως 
τών Φύλλων Ποιότητας, όπως είναι 
γνωστό Εχει τεθεί άπό τά Διοκ. Συμ 
βούλια τών Συλλόγων καί Επιδιώ
κεται ή πλήρης άναθεώρηση τού 
Κανονισμού Συντάξεώς τους.

Οί προαγωγές γιά τούς υπολοί
πους βαθμούς θά πραγματοποιη
θούν Εντός τών ημερών.
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Πόρισμα γιά τήν εισαγωγή τού 
θεσμού τής πενθήμερης Εβδομάδας 
Εργασίας στις Τρόιπεζες, θά δια- 
τυπώση μέχρι τέλους Μαΐου ’Επι
τροπή ή οποία συγκροτείται γιά τό 
σκοπό αύτό, μέ συμμετοχή Εκπρο
σώπων τών Εργαζομένων.

Γ ιά τήν καλύτερη Εφαρμογή τού 
μέτρου προβλέπεται ή πειραματική 
εισαγωγή τού θεσμού.

Σικάγο 1886
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)
Αύγουστου Σπίς, Μάϊκ Σβόμπ, 
Σάμουελ Φίλτεν, "Αλμττερτ Πήρ- 
σον, Τζώρτζ Ένγκελ, Λουί Λίγκ,, 
"Οσκαρ Νήμττ, Ροΰνη-ολφ Σχό- 
ουλμπετ καί Ουίλλιαμ Σέλιγκερ. 
Ή δίκη άρχισε στις 21 Μαίου 
καί κράτησε 49 μέρες. Ή άπό- 
ψαση τών δικαστών λέει:

«Ημείς οί δικασταί άναγνωρί- 
ζομεν τούς κατηγορουμένους Α. 
Σπίς, Σ. Φίλντεν, Μ. Σβόμπ, Α. 
Πήρσον, Α. Φίσσερ, Τ. Έγκελ, 
Λ. Λίγκ, ενόχους φόνου πού διε- 
πράχθη συμφώνως πρός τό κατη- 
γορητήριον».

Σ, δλη τήν ’Αμερική εκδηλώ
θηκε παλλαϊκή κινητοποίηση γιά 
τή σωτηρία τών καταδικασθέντων 
χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μόνο ή 
ποινή τών Σβόμπ καί Φίσσερ με
τριάστηκε άπό τό ’Ανώτατο δικα
στήριο σέ ισόβια.

Στις 10 Νοεμβρίου ό Λουΐ 
Λίγκ αύτοκτόνησε, κατά τή δή
λωση τής ’Αστυνομίας, βάζοντας 
φωτιά μέ τό άναμμένο καντήλι 
τού κελλιοΰ του σ’ ένα κομμάτι 
πυρίτιδα πού τοποθέτησε μέσα 
στό στόμα του.

Οί άλλοι πέρασαν τή μέρα 
τους ήρεμοι. Τήν άλλη μέρα, τήν 
ήμέρα τής έκτελέσεώς τους οί 
Φυλακές πλημμύρισαν πρωΐ-πρωΐ 
άπό τά επαναστατικά τους τρα
γούδια. "Ετσι τραγουδώντας καί 
διαδηλώνοντας τήν πίστη του; 
«γιά μιά άλλοιώτικη, μιά καλύτε
ρη ζωή» ανέβηκαν στό ικρίωμα 
καί πέρασαν στήν Ιστορία.

Σ’ ολόκληρο τόν κόσμο, ή Ερ
γατική τάξη μέ φλογερές διακη
ρύξεις διαδήλωσε τόν πόνο καί 
τήν άλληλεγγύη της στή θυσία 
τών μαρτύρων τοΰ Σικάγου.

Στις 26 ’Ιουνίου 1893 ό Κυ
βερνήτης τοΰ ’ Iλλινόϊς Τζό Π. 
"Αλτγκελντ στή δικαιοδοσία του 
όποιου υπαγόταν τό Σικάγο ά- 
ποφυλάκισε τούς ισοβίτες Μ. 
Σβόμπ καί Σ. Φίλντεν καθώς καί 
τόν Ο. Νήμπ, πού είχε καταδ ι- 
κασθή σέ 1 5 χρόνια φυλακή.

"Οπως δήλωσε ό ’ίδιος, ή χει
ρονομία του δέν άποτελοΰσε δι
καστική επιείκεια. Έπρόκειτο 
γιά πράξη επανόρθωσης μιας 
τρομεράς άδικίας, στά δέ άπο- 
μνημονεύματά του μαστιγώνει κυ
ριολεκτικά τόν πρόεδρο τοΰ δι- 
κστηρίου Ζόζεφ Γκάρυ. Πήρε ά
κόμα τήν πρωτοβουλία κι’ άνα- 
πτύχθηκε ζωηρή Εργατική κίνηση 
γιά τήν άνέγερση μνημείου τών 
έκτελεσθέντων. Πραγματικά στό 
κοιμητήρι τοΰ Βαλντχάϊμ στήθη
κε μαρμάρινο άστρο μαζί μέ τό 
άγαλμα γυναίκας, τής Δικαιοσύ
νης, πού ζητά εκδίκηση γι’ αύ- 
τούς πού θανατώθηκαν άδικα.


