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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έπ’ εΰκαιρίφ τής Πρωτομαγιάς, έορτής των έργαζομένων 

δλου τοΰ κόσμου, συμβόλου άγώνος διά τάς διεκδικήσεις των 
ανθρώπων τοΰ μόχθου, σάς άπευθύνομεν θερμόν συναδελφικόν 
καί αγωνιστικόν χαιρετισμόν.

Εις δλας τάς χώρας τοΰ κόσμου, εφέτος, όπως καί κάθε 
χρόνο, ή Πρωτομαγιά θά έαρτασθή μέ εικοσιτετράωρον απεργί
αν, μέ πανεργατοϋπαλληλικάς συγκεντρώσεις, εις τάς οποίας 
οί έργαζόμενοι, διά μιάς φωνής, θά διαμαρτυρηθοΰν διά τάς εις 
βάρος των αδικίας καί θά ανοίξουν τον δρόμον διά την πραγμα- 
τοποίησιν των διεκδικήσεών των κατά τό ερχόμενον έτος.

Εις τήν χώραν μας έφέτος ή Πρωτομαγιά συμπίπτει μέ την 
Μεγάλη Παρασκευή, ημέραν των Παθών τοΰ Χρισταΰ, ημέραν 
βασανισμοΰ τοΰ κηρύξαντος την δικαιοσύνην, τήν αγάπην, τήν 
συ ναδέλψωσ ι ν.

Ή χρονική όμως αΰτη σΰμπτωσις αποδίδει καί συμβολικούς 
τήν ύπάρχουσαν πραγματικότητα εις την τάξιν των έργαζομέ
νων.

Ώς έργαζόμενοι άνερχόμεθα ένα Γολγοθά, τον όποιον δη
μιουργούν αί στερήσεις τής σήμερον καί τό άγχος διά τήν αβε
βαιότητα τής αϋριον. Αί ελπίδες καί αί υποσχέσεις, τάς οποίας 
μάς δίδουν, άποδεικνύονται «όξος μετά χολής μεμιγμένον». Οί 
ήλοι τοΰ Νόμου 3239, ό ακάνθινος στέφανος των λοιπών άντερ- 
γοσικών Νόμων, οί λογχισμοί κατά τής άσφαλίσεως, ή ψευδής 
πορφύρα τών «καλλίτερου άμειβομένων», τό «Χαίρε Ραββί» 
προς τον ’Ασφαλιστικόν μας ’Οργανισμόν, ή έπίρριψις έπί τών 
ώμων τών επαρχιακών συναδέλφων τοΰ σταυρού τοΰ δωδεκαώ- 
ρου, ή διέξοδος τών συνταξιούχων μας εις τήν έπαιτείαν, ή 
άπόγνωσις τών άπολυθένπων καί τόσα άλλα συνθέτουν τήν τρο, 
γωδίαν μας εις τον σύγχρονον Κρανίου Τόπον.

Τήν αυτήν κατάστασιν παρουσιάζουν κατά τό μέγιστον 
μέρος οί κλάδοι τών έργαζομένων.

Οί λόγοι οΰτοι έπρεπε νά ωθήσουν τάς ύπευθύναυς ’Οργα
νώσεις νά πραγματοποιήσουν τον έορτασμόν τής Πρωτομαγιάς. 
Διότι δέν θά ήτο έορτασμός μέ λουλούδια καί χαρές, ώστε νά 
έρχεται εις άντίθεσιν μέ τό πένθος τής Μεγάλης Παρασκευής, 
αλλά στεντόρεια οίμωγή τοΰ πόνου τής έργατοϋπαλληλικής τά- 
ξεως, ό κεραυνός πού θά έτράνταζε τήν Γή καί θά έσχιζε τό 
καταπέτασμα τοΰ Ναοΰ τών αρχιερέων τής ολιγαρχίας τοΰ 
πλούτου.

Ή φυγή αΰτη άς δημιουργήση 6Γ άπάσας τάς 'Οργανώ
σεις τών Έργαζομένων ζήτημα τιμής δΓ ένα συντονισμένου καί 
άδυσώπητον αγώνα, ό όποιος θά όδηγήση εις τήν Άνάστασιν 
τής Έργατοϋπολληλικής Τάξεως.
Συνάδελφοι,

Όρίζομεν τήν αυριανή Πρωτομαγιά ώς ημέραν διαμαρτυ
ρίας διά τήν μή είσέτι έπιλυσιν τών χρονισάντων αιτημάτων 
μας καί ώς ημέραν άνανεώσεως τών δυνάμεων μας δΓ έν νέον 
ξεκίνημα πραγματοποιήσεως τών διεκδικήσεών μας.
Σάς καλοΰμεν όπως,

Περιφρουρήσητε καί τονώσητε, έτι μάλλον, τήν δύναμιν τών 
’Οργανώσεων σας συσπειρούμενοι κα ί πειθαρχοΰντες είς αύτάς.

Διαφυλάξητε καί χαλυβδόσητε τήν συνδικαλιστικήν μας 
ένότητα.

Διά τήν οριστικήν λύσιν τοΰ Άσφολιστικοΰ μας προβλή
ματος.

Διά τήν αϋξησιν τών αποδοχών μας.
Διά τήν Ένταξιν καί τόν ’Οργανισμόν.
ΔΓ ανθρωπίνους όρους εργασίας είς τά Υποκαταστήματα.
Διά τήν άποκατάστασιν τών θυμάτων τής συγχωνεόσεως.
Χαιρετίζαμεν έπίσης τούς απομάχους μας καί ζητοΰμεν 

τήν συιμπαράστασίν των είς τήν προσπάθειαν προγματοποι ήσε
ως τών κοινών έπιδιώξεων.

Άπευθύνομεν τέλος θερμόν χαιρετισμόν προς τάς Διοικήσεις 
καί τά μέλη τών αδελφών έν τή Ο.Τ.Ο.Ε. ’Οργανώσεων, καλοΰν- 
τες είς εΰγενή άμιλλαν σφυρηλατήσεως τοΰ Θεσμοΰ τής ‘Ομο
σπονδίας καί τό γιγάντωμα αυτής,

Διά τήν περιφρούρησην τών ’Ασφαλιστικών μας ’Οργανι
σμών.

Διά τήν κατάργησιν τοΰ Ν. 3239.
Διά τήν πραγματοπο ί ησι ν τών αποφάσεων τοΰ Α' Τραπε

ζοϋπαλληλικού Συνεδρίου.
Ζήτω ή Πρωτομαγιά:—Ζήτω ή Έργατοϋπαλληλική τάξις 

Μετά συνάδελφικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
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ΕΤΟΣ 1980
Χαράς εύαγγέλια λοιπόν. 

Διαβάζουμε καί δέν χορταίνει... 
τό μάτι μας.

Αυτό ήταν! ’ I δού ή λύση ό
λων τών ζητημάτων μας κΓ 
έμεΐς καθόμαστε καί χολ,οσκά- 
με. Μιά άπό τις απογευματινές 
μας έφημερίδες έκόμισε τή σω
τήρια, στην αγωνία καί αναπα
ραδιά μας, απάντηση. Μιά σει
ρά άρθρων τοΰ κατά τά πάιντα 
άξιοτίμου καί άξιολόγου Δρ.

‘Έρχα;ρτ, Υπουργού τής Οικο
νομίας τής Γερμανικής Δημο
κρατίας μάς βγάζει μιά κι’ έ
ξω άπό κάθε έγνοια διά τά 
μέλλοντα άλλα καί τά παρόντα 
χάλια μας.

Ό Σοφός λοιπόν αυτός οι
κονομολόγος μάς διαβεβαιώνεν 
πώς μετά 20ετίαν ήτοι έν σω- 
τηιρίφ(!) έτει 1980 θά τρώμε 
άν όχι μέ χρυσά τουλάχιστον 
■μέ αργυρά καυταλσπήρουνα. Ό
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ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ JATA Τ01958
ΟΥΔΕΜΙΑ ΟΜΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΕΑΗΛΩΘΗ
Τήν 25ην λήξαντος μηνός συ

νήλθε είς τήν ιμεγάλην αίθουσαν 
τελετών τής Τραπέζης ή έτη,σία 
τακτική Γενική Συνέλευσις τών 
Μετόχων αυτής. Ό Διοικητής 
κ. Δ. Χέλμης προέβη είς τόν α
πολογισμόν τών εργασιών τοΰ 
Ιδρύματος διά τάΙ958 τό άπο 
τέλεσμα έκ τών οποίων έχαρα- 
κτήρισεν ώς λίαν ικανοποιητι
κόν καί εΐτα έν συντομία άονέ- 
πτυξε τά κύρια σημεία τής’Εκ- 
θέσεως αυτού έπί τής πρρείας I 
τής ‘Ελληνικής Οικονομίας κα- 1 
τά τό 1958. Ιδιαιτέραν έντΰ- 
πωσιν ένεποίησαν ή σαφήνεια 
και άντικειμενικάτης τής Έκθέ- 
σεως ώς προς διαπιστώσεις έ- 
πΐ τής Εθνικής Οικονομίας 
ή μετά παρρησίας διατύπωσις 
τών απόψεων τής Διοιικήσεως 
τοΰ πρώτου Πιστωτικού ‘Ιδρύ
ματος έπί τών αιτίων τής χα- 
λαρώσεως καί αί πρατεινσμεναι 
κατευθύνσεις ώς προς τήν πι- 
·ΙΙΙΙΙΒΙ!ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ*ΙΙ!Ι·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι*!ΙΙΙΙ·Ι!ΙΙΙΙ

στωτικήν καί βιομηχανικήν πο
λιτικήν.

‘Ο πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
κ. Γ. Καραπάνος ανέπτυξε διά 
μίαν είσέτι φοράν τά μή ίκα- 
νοποιηθέντα αιτήματα τοΰ Προ
σωπικού, τον ί σας δτι τάς εύθύ- 
νας έκ τών συνεπειών τής πα- 
ρατάσεως τής τοιαύτης κατα- 
στάσεως, δέν θά φέρη τό Προ
σωπικόν. Μολονότι καί έτεροί 
όμιληταί έζήτησαν παρά τής 
Διοικήσεως δπως ρυθμισθοΰν 
ταχέως τά θέματα τοΰ Προσω
πικού καί ίδίςί τό μισθσλογικσν 
καί τό ασφαλιστικόν, οΰδέν έκ 
μέρους ταύτης' έλέχθη πέραν 
τής είς τόν απολογισμόν άνα- 
φειρομένης εύαρεσκείας, έχού- 
σης ώς ακολούθως:

«Παρακαλώ δπως άποδε- 
χθήτε, ΐνα, μετά τών συγχα
ρητηρίων τήςΔιοικήσεως καί 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
έκφράσωμεν τήν ευαρέσκειαν 
τής Συνελευσεως προς άπαν- 

!!!ΒΙΙΙΙΙΒ!ΙΙΙ!Ι

τας τούς ΰπηρετοΰντας έν τή 
Τραπέζη άπο τών άνωτάτων 
μέχρι τών κατωτάτων βαθμι
δών τής Ιεραρχίας, τών ο
ποίων ά ζήλος, ή έργατικό- 
της καί ή αφοσίωσης άπετέ- 
λεσαν ένα έκ τών κυριωτέρων 
συντελεστών τής έπιτεύξεως 
τών ύπό τήν κρίσιν Υμών 
τιθέμενων λίαν ικανοποιητι
κών αποτελεσμάτων τής Τρα- 
πέζης έκ τών έργασιών αυ

τής. Ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης, έχουσα συνείδησιν 
τής οικονομικής θέσεως τών 
υπαλλήλων καί τών συνταξι
ούχων αυτής, αποβλέπει με
τά συμπάθειας είς τά αιτή
ματα των καί καταβάλλει 
πάντοτε ειλικρινή προσπά
θειαν διά τήν εντός λογικών 
άρίων καί τών δυνατοτήτων 
τής Τραπέζης ΐκανοποίησιν
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__ Ή έξέλιξις τών έργασιών 
τής Τραπέζης έχει είς τά κυ
ρ ιώτερα σημεία ώς ακολούθως:

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ : Έν τελεί 
τοΰ 1958 δρχ. 8.080.— έκατ.
έναντι 6.016..___ έκατ. τοΰ
1957.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ: Τήν 31. 
12.58 άνήρχοντο είς δρχ. 6.545 
έκατ. έναντι 5.309 τοΰ 1957. 
‘Ο μέσος όρος τοποθετήσεων ά- 
νήλθεν τό 1958 είς δραχμάς 
6.000 έκατ. Ή Τράπεζα τάς 
πάσης φύσεως ηύξημένας τοπο
θετήσεις τάς αντιμετώπισε έξ 
ίδίων^ αύτή-ς διαθεσίμων' πλήν 
ποσού 80 έκατ. δι' οϋ έχρημα- 
τοδοτήθη έκ μέρους τής Τρα
πέζης Ελλάδος διά τήν χορή- 
γησιν δανείων έπί κρατικών κα
πνών καί σίτου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Ή Ξενοδο
χειακή Εταιρία ΑΣΤΗΡ έπε- 
ξέτεινε τάς έργασίας της καί 
δύναται νά έξυπηρετή τό όφει-

λόμενον προς τήν Τράπεζαν 
χρέος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕ
ΩΣ : Αί ακαθάριστοι ώφέλειαι 
τής Τραπέζης άνήλθον κατά τό 
1958 είς δρχ. 498,8 έκατ. έ
ναντι δρχ. 397,7 τοΰ 1957. Τά 
έξοδα καί οί φόροι άνήλθον είς 
357,7 έκατ. έναντι 307,6 έκατ. 
τοΰ 1957. Έκ τών εξόδων αί 
άποδοχαί Προσωπικού καλύ
πτουν ποσοστόν 58,8% έναντι 
61,9% τοΰ 1957 καί 64,2% τοΰ 
1956, ένώ ή έπιβάρυνσις τών 
κεφαλαίων έξ αποδοχών προσ) 
κοΰ κλπ. άνήλθεν είς 5,63% έ
ναντι 6,95% τοΰ 1957 καί 
8,99% τοΰ 1956. Αί άποδοχαί 
τοΰ Προσωπικού παρουσιάζουν 
αϋξησιν 20 έκατ. (210,3—190, 
3) όφειλομένην είς έπιβάρυνσιν 
6Γ ένός έκτάκτου 1 5θημέρου, 
είς καταβληθείσας διαφοράς 
λόγω προαγωγών καί ύπερωρι- 
81 ► Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα

Πριν άναφερθοΰμε στα αιματη
ρά γεγονότα τού Σικάγου τής 1ης 
Μαΐου τού 1886, όπου τό αίμα 
τών εργατών τήν καθιέρωσε σαν 
διεθνή ημέρα έορτασμοΰ τής τάξε
ως τών εργαζομένων καί σταθμό 
προβολής καί διεκδικήσεως τών 
αιτημάτων τους, θά δώσοιυιμε μιά 
αυνοπτιική' εικόνα τών συνθηκών 
κάτω άπό τις όποιες οί ’Αμερικα
νοί έργάτες κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες τού 19ου αιώνα μέ έπι- 
κεφαλής τά συνδικάτα τους έπά- 
λευαν γιά νά μπορέσουν νά επι
βιώσουν.

Οί κύριοι κλάδοι παραγωγής, 
τήν εποχή έκιείινιηι, πού άπετέλεσαν 
τήν πηγήν άπό1 όπου γρήγορα 
καί μέ καταπληκτικά άλματα ξε- 
πήδησε ή βιομηχανική ανάπτυ
ξη τών ‘Ηνωμένων πολιτειών ή
ταν οί βιομηχανίες χάλυβες, άν- 
θρακος καί ή υφαντουργία. ‘Ο βα
σικός όγκος τών εργατών στους 
κλάδους αυτούς ήταν μετανάστες, 
τούς όποιους οί μεγαλοεργοστα-

εργάτης —λέΕΐ—θά είναι αυ
τάρκης (ακόυσαν, ακόυσαν)θά- 
χη δικό του αυτοκίνητο! ! IX 
δηλαδή, θά είναι έπιστήμονας 
ατό είδος του Ικαί άλλα τινά.

Καί δέν έξηγεΐ βέβαια ό Σο
φότατος Δόκτωρ άν σ’ αυτήν 
τήν αισιόδοξη προοπτική του 
συμπεριλαμβάνει καί τόν περι
ούσιον λαόν τής καθ ’ ή μάς Ψω
ροκώσταινας, αλλά γιατί νά 
βγούμε έξω;

Δωρεάν έλάβατε, δωρεάν δό- 
τε. Τώρα βέβαια μέχρι τό 1980 
ή τό άλογο ή ό πασάς ή κά
ποιος άλλος θά τάχη τινάξει,, 
αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζή
τημα! ! Προς τό παρόν χορτά- 
στε μ’ δ,τι βρήκατε καί κάνετε 
ρρεξη! ! Σέ τρία ή μάλλον σέ 
20 τέρμινα θά φτιάξουν τά 
πράγματα! ! Άμ πώς;

Ο ΑΠΙΣΤΟΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

ΣΙΚΑΓΟ 1886
σιάρχες έφερναν στις ΗΠΑ κατά 
τεράστιες στρατιές και τούς 
έρριχναν κατά μάζες μέσα στά 
εργοστάσια ικαί τά ορυχεία,, όπου 
Υούς έξεμεταλλιειύοντο μέχρι θάνα
το υ.

Οί ’Αμερικανοί μεγαλακεφα- 
λαιούχαι, ώργανωμένοι σέ μεγά
λα τράστ, έλεγχαν τά πάντα μέ
σα στην κυβέρνηση καί σ’ ολόκλη
ρη τή χώρα καί διέθεταν τερά
στια οικονομική δύναμη, έπλήρω- 
ναν στρατούς ολόκληρους άπό

Στις δεκαετίες αυτές ξεχωρίζει 
ή γενική απεργία γιά τό όκτάωρο 
τήν Πρωτομαγιά τού 1886. Τό 
αίτημα τού όκταώρου ήταν ζωτι
κό ζήτημα γιά τις εργατικές μά
ζες άπό τό τέλος τού εμφυλίου 
πολέμου τού 1865. Καί ή νεαιρή 
τότε ’Αμερικανική ‘Ομοσπονδία 
Έργασίας στο συνέδριό της τό 
1884 έπήρε τήν απόφαση ότι με
τά τήν 1 ην Μαΐου τού 1886 ή 
έργατική ημέρα θά διαρκοΰσε μό
νον οκτώ ώρες καί κήρυσσε άπό

μπράβους καί όταν καί αυτοί δέν τήν ημέρα εκείνη τήν έναρξη ένός 
τούς ήταν άρκετοί, καλ,ούσαν τόν I Εκτεταμένου άπεργιακοΰ κινήματος 
επίσημα στρατό καί τις κρατικές | Ψε πκοπό την ιέπιβολή τον άκτα-
Λ,ι ιυ/ν,ιι,η Α -,-.,Α, ...» _ ί ,ι. —................',Λι— ΓΛΠΛΙ I ι/TC cAlXlIzyi ιι/Α ι iiaviu/v CTii/vi Awδυνάμεις γιά νά συντρίψουν κάθε 
προσπάθεια τών εργατών ν’ άντι- 
δράσουν «οργανωμένα στην πρωτο
φανή σέ αγριότητα έκμετάλλενση 
καί νά διεκδικήσουν μίαν ανθρω
πινότερη ζωή.

Σκληροί πειισματιόδειις καί αι
ματηροί αγώνες ήταν ή απάντηση 
τών καταπιεζομένων εργατών. Χα
ρακτηριστικές στην ιστορία τού 
διεθνούς συνδικαλιστικού κινήμα
τος ήταν οί απεργίες τών ’Αμερι
κανών σιδηροδρομικών τον 1877 
καί τού 1894, ή «μακρά απεργία» 
τών ανθρακωρύχων τής Πενσυλβα- 
νίας πού έκράτησε εξ μήνες, τών 
έργατών χάλυβας τοΰΠίτσμπουργκ 
τού 1892 καί τών μεταλλωρύχων 
τού Φάρ-Ούέστ τοΰ 1890-93. Οί 
άπεργΐες έπαιρναν τις διαστάσεις 
έκτεταμένων μαχών. Μεγάλες πε
ριοχές τών ΗΠΑ άκινητοποιοΰντο. 
Οι συγκοινωνίες ένεκρώνοντ-ο σ’ 
ολόκληρη τή χώρα. ‘Ολόκληρες πό
λεις έμεναν αρκετές ή μέρες ΰπό 
τόν έλεγχο τών έργατών. ’Εργο
στάσια καί ορυχεία μετατρέπονταν 
σέ περιχαρακωμένα στρατόπεδα 
καί οχυρά. Τό αίμα χυνόταν ά

ωρου σέ εθνική κλίμακα. Είναι ά
ξιο νά σηιμειωθή έδώ ότι ή άνώτα- 
Τη συνδικαλιστική οργάνωση τών 
Ηνωμένων Πολιτειών (ενα είδος 
Γενικής Συνομοσπονδίας) μέ τό 
όνομα «Ίππόται τής ’Εργασίας» 
ένώ είχε ξεκινήσει άπό τό 1869 
μέ ορθές έργατ ικές αντιλήψεις καιί 
μ έ συνεπεϊςιάγώνε ςείχιεκερδ ί σε ι τή ν1 
εμπιστοσύνη τής εργατικής τάξε
ως καί είχε συγκεντρώσει δύναμη 
εκατοντάδων χιλιάδων μελών, έξ 
αιτίας τής άσυνεπείας τής ήγεσί- 
ας της πού άρχισε άπό τά τέλη 
τού 1880 έχανε τήν δύναμή της 
σέ όφελος τής ίδρυθείσης τότε ‘Α
μερικανικής ,‘Ομοσπονδίας Έργα- 
οίας (American federation of 
Labor).

To άποικορύίφιωμα μάλνστα τής 
αρνητικής στάσεως τής ηγεσίας 
τών «Ιπποτών τής ’Εργασίας» 
ήταν ή άντίίδραση καί ή υπονόμευ
ση τού κινήματος γιά τό όκτάωρο.

Τήν πρωτομαγιά τοΰ 1886 έπά- 
νιω άπό 380.000 εργάτες αψη
φώντας τις απειλές1 τών εργοδο
τών καί τών Κρατικών ’Αρχών α
διαφορώντας γιά τή στάση τών 
«Ιπποτών Έργασίας» καί ύπα-

κούοντας στην άπόφαση τής Α· 
F.L. έγκατέλιειψαν τά έργοστάσια 
καί τις οικοδομές καί σχημάτισαν 
ογκώδεις διαδηλώσεις μέ σύνθημα 
«όκτώ ώρες εργασία, οκτώ ώρες 
ανάπαυση καί 'μόρφωση,, όκτώ ώ
ρες ύπνο». Αυτή τήν ειρηνική εκ
δήλωση γιά ένα τόσο δίκαιο αίτη
μα οί εργοδότες δέν τήν είδαν μέ 
καλό μάτι. Είχαν συνηθίσει' νά 
έκμετοολλεύωνται 10, 12 καί 14 
ώρες τήν ήμερα τούς έργάτες γιά 
νά σωρεύουν υπέρογκα κέρδη «ιστό 
τά όποια ούτε κατά τό ενα μικρό 
ποσοστό δέν ήθελαν νά παραιτη
θούν. Έκίνηααιν λοιπόν τόν Κρατι
κό μηχανισμό ό όποιος μέ λύσσα 
έκτύπησε τούς άπεργούς—διαδη
λωτές, κάνοντας χρήση τών όπλων. 
Πέντε νεκροί, έκατοντάδες τραυ
ματίες καί χιλιάδες συλληψθέντες 
ήταν ό απολογισμός τών συγ,κρού
σεων.

Τρεις μέρες μετά, στις 4 Μαΐου, 
στο Χάϋμάρκετ τού Σικάγου σέ 
μτά συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
γιά τις έπιθέσεις κατά τών α
περγών, άγνωστο πρόσωπο έρριξε 
βόμβα πού σκότωσε έπτά άστυνο- 
μικούς,, τέσσαρες έργάτες καί έ- 
τραυμάτισε πολύ περισσότερους. 
Αυτά έδωσε άψορμή καί συνελή- 
φθησαν πολλοί ιέργατικοί ηγέτες, 
Άπό αυτούς, ύστερα άπό σκηνοθε- 
τημέινη, κατά τούς χαρακτηρισμούς 
τής εποχής, κατηγορία καί δΙίκη 
άπαγχονίσθηκαν τέσσερις (Οί 
Πάρσανς, Σπίς, φίσερ καί ’Έν- 
γ.κελ) τρεις (οί Νήμπ, Σβάμπ καί 
Φίλντεν) καταδικάστηκαν σέ πολ
λά χρόνια φυλακή καί ένας, ό 
Λίνγκ, βρέθηκε νεκρός στο κελλί 
του. Ή δίκη ήταν συγκλονιστική. 
Εντύπωση σέ διεθνή κλίμακα 
προξένησε καί έμεινε φωτεινό πα
ράδειγμα στην ιστορία τού συν
δικαλιστικού κινήματος, ή, απο
λογία τού Αΰγούστου Σπίς, ό ό
ποιος μαστίγωσε τό έκμεταλλευ- 
τικό όργιο τών έργοδοτών καί υ
περάσπισε τό μόχθο καί τό δίκαιο 
τών 'έργαίζομένων.

Τό αίμα όμως τον Σικάγου δέν 
πήγε χαμένο. Τό όκτάωρο κερδή- 
θη-κε άπό 185.000 έργάτες ιδίως 
■—ι► Ή συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα
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ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΕΞΟΧΙΚΗ ΛΑΜΠΡΗ
Καλά τό έλεγεν ο μπάρμπα - 

Μηλιάς, οτι τό έτος Εκείνο έκινδύ- 
νευαν νά μείνουν οί άνθρωποι οί 
χριστιανοί, οί ξωμερίτες,, την ή- 
ιμέραν του Πάσχα1, αλειτούργητοι. 
Καί αΰδέπστε πρόρρησις ε'φθασε 

hr όσον Εγγύς νά πληρώ θή, όσον αυ
τή· διότι δίς έκινδόνευσε νά έπα- 
ληθεύση, άλλ’ ευτυχώς ό θεός έ- 
δωκε καλήν φώτισιν εις τούς αρ
μοδίους καί οί πτωχοί χωρικοί, 
οί γεωργοπαιιμένες τοΰ ιμέρους Ε
κείνου, ήξιώθησαν καί αυτοί νά 
ρικούσωσι τον καλάν λόγον, καί νά 
ψάιγωσι καί αυτοί το κόκκινο αυγό.

"Ολα αυτά, διότι το μέν ταχύ- 
ιτλονν, αυτό το προκομμένον ιτλοϊ 
ον, ττοΰ έκτελεΐ δήθεν την συγ
κοινωνίαν μεταξύ των άτυχων νή
σων καί τής απέναντι άξενου α
κτής, σχεδόν τακτιικώς δίς τοΰ έ
πους, ήτοι ικοττά τις δύο αλλαξο
καιριές, τό φθινόπωρου καί τό έαρ, 
βυθίζεται, καί συνήθως χάνεται 
αύτανδρον εΐτα γίνεται νέα δημο
πρασία, καί εΰρίσκεται τολμητίας 
τις πτωχός κυβερνήτης, δστις δεν 
σωφρονίζεται άπό τό πάθημα τοΰ 
προικατόχου του, άναλαμβάνων έ- 
κάστοτε τόκινδυνωδέστερονέριγο»/' 
κα ίτήν φοράν ταύτην, τό ταχύ
πλοον, λήγοντας τού Μαρτίου,, τοΰ 
άποχαιρετιισμόΰ τοΰ χειμώνας γι
νομένου, είχε βυθισθή· ό δέ πιαπα 
ρ Βαγγέλης,, ό εφημέριος, αμα καί 
ηγούμενος καί μόνος αδελφός τοΰ 
μονυδρίου τοΰ ‘Αγίου ’Αθανασίου, 
έχων κατ’ εύνοιαν τοΰ επισκόπου 
κα ίτό αξίωμα τοΰ έξάρχου καί τοΰ 
πνευματικού των απέναντι χωριίων, 
καίτοι γέρων ήδη, έπλεε τετράκις 
τού έτους,, ήτοι κατά πάσαν τεσ
σαρακοστήν, εις τάς αντίκρυ έκ- 
τεινομένας άκτάς,, όπως εξομολό
γηση καί «αταρτ ίση πνευματικά ς 
‘τούς δυστυχείς Εκείνους δουλοπα
ροίκους, τούς «κουκουβίνους ή 

ic-ουκκοσκιάχτες» όπως τούς ώνόμα- 
ζον, σπεύδ-ων, κατά την Μεγάληνί 
Τεσσαρακοστήν, νά έπιστρέψη εγ
καίρως εις τήν μονήν του, όπως 
έορτάση τό Πάσχα. ’Αλλά κατ’, 
έκεΐνο τό έτος, τό ταχύπλουν είχε 
βυθισθή,ως εϊπομεν, ή συγκοινωνία 
έκόπη ιέπί τινας ημέρας, καί ούτως 
ό ποιπα-Β ογγέλης έμεινεν άκουσί- 
ως, ήναγκασμένος νά έορτάση τό 
Πάσχα πέραν τής πολυκύμαντου 
καί βαρειοπλήκτιου θαλάσσης, τό 
δέ μικρόν ποίμνιόν του, οί γείτο
νες, τού ‘Αγίου ’Αθανασίου, οί χω
ρικοί τών Καλυβιών έκινδύνευαν 
νά μείνωσυ αλειτούργητοι.

Τινές εΐπον γνώμην νά παρα- 
λάβωσι τάς γυναίκας καί τά τέκινα 
των καί νά κατέλθωσιν εις την πο
λίχνην, όπως άκούσωσι τήν Άνά- 
στασιν καί λειτουργηθώσιν- άλλ’ ό
μπάρμπα - Μηλιάς, ©στις έκαμνε 
τον προεστόν εις τά Καλύβια, καί 
ήθελε ινά έορτάση τό Πάσχα όπως 
αυτός ένάειι, ό Φταμηνίτης, οστις 
δεν ήθελε νά έκθέση την γυναίκοί 
του εις τά άμματα τοΰ πλήθους, 
καί ό μπάρμπ’ - ’Αναγνώστης, χω
ρικός, οστις «τά ήξευρεν άπ’ έξω 
δλα τά γράμματα τής Λαμπρής», 
άλλα δεν ήδύνατο ν’ άναγνώση, τί
ποτε «άπο μέσα» καί έπεθύμει νά 
ψάλη τό «Σώμα Χριστού μεταλά
βετε»—οί τρεις οΰτοι έπέμειναν, 
καί πολλοί ήσπάσθησαν την γνώ 
μην των, οτι έπρεπεν έκ παντός 
τρόπου νά πείσωσιν Ενα τών 
έν τή πόλει Εφημερίων ν’ άνέλθη 
εις τά Καλύβια, νά τούς λειτουρ- 
γήοη.

‘Ο καταλληλότερος δέ, κατά τήύ 
γνώμην πάντων, ίερεύς τής πόλεως 
ήτον ό παπα,-Κ up ιά'Κ ο ς, οστις δέν 
ήτο «άπό μεγάλο τζάκι», είχε μάΐ- 
λιστα ικκχί συγγένειαν ,μέ τινας 
τών έξωμεριτών καί τούς κατεδέχε- 
το. τΗτον ολίγον τσάμης, καθώς 
έλεγαν. Δέν έτρεφε προλήψεις. Ή- 
κούετο μάλ ιστα, έδώ-έκεΐ, δπ ι ό ι- 
ερεός ,αυτός είχε καί την συνήθειαν 
«ν’ άποσώνη, τά παιδιά» εις τούς 
κόλπους τών μητέρων, τών ένορι- 
τισσών του. ’Αλλά τούτο τό έλεγον 
ρί αστείοι ή οί φθονεροί, καί μο
νόν οί ανόητοι τό έπίστευον. Ο 
Εφημέριος οΰτος ώς οί πλεΐστον 
τοΰ γνησιούέλληνικοΰ κλήρου, πλήν 
μιΐκ,ροΰ έλευθεριασμοΰ, ήτο κατά 
τά άλλα άμεμπτος.

Τούτο ναί, αληθεύει- άλλ’ οι 
έγγαμοι ιερείς, πενόμενο,ι καί δυσ- 
πραγοΰντες, έπιιτακιτικήν έχοντες 
ανάγκην νά θρέψω σι τά τέκνα των, 
φαίνονται ώς πλεοινέκται, καί κα- 
ταντώσι νά μή τρέφωσι πλέον Εμ
πιστοσύνην ούδ’ είς αυτούς τους', 
συλλειτουργούς των. Τούτο έπασχε 
καί ό παπα-Κυριακο,ς, οστις επε- 
θύμει μέν νά ΰπάγη νά κάμη Άνά- 
στασιν είς τούς χωρικούς, διότι 
ήτο άναικτόκαρδος, καί ήθελε νά 
χαρή καί αυτός όλίγην Άνάη 
σταισιν καί όλίγην ανοιξιν, άλλ ε- 
δυσπίστει είς τόν συνεφημέριον 
του, καί έπειτα δέν ήθελε ν αφή· 
ση τήν ένορίαν μέ ένα μόνον ιε
ρέα τοιαύτηιν ημέραν.

’Αλλ’ αύτός ό παπά Θοδωρής 
ό .Σφοντύλας, ό συνεφημέριός του 
τον παρεκίνησε ινά ΰπάγη εϊπών, 
οτι καλάν ήτο νά μή χάσωσι καί 
τό εισόδημα τών Καλυβιών, αίνιτ- 
τόμένος, οτι τα τε έκ τού1 ένορια- 
κοΰ έσοδα καί τά τής εξοχικής 
παροικίας, άμφότερα έξ ίσου θά 
τά έμο ι ράζαντο.

Τούτο δέν έπεισε τόν παπα - 
Κυριάκον, τώ ένέπνευσε μάλιστα 
πλείονας υποψίας· άλλ’ ότε ήρώ- 
τησε τήν γνώμην τοΰ συλλειτουρ
γού του, ήτο ήδη κατά τά Εννέα δέ
κατα αποφασισμένος νά ΰπάγη- έ-
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πειτα ύπεχρέωσε τάνυίόντου Ζάχον, 
μορφάζσντα καί μεμψιι’μιριρΟΰντα, 
νά παραμείνη έν τφ ένοριαικώ ναώ 
κατάσκοποςείς το ιερόν βήμα, νά 
παραλαβή τό μερ ίδιον τών προσ
φορών καΓι συλλειτουργ ικών, καί] 
μόνον μετά τήν άπόλυσιν τής λεισ 
τουιργίας, δτε θά άνέτελλεν ήδη 
ή ημέρα, ν’ άνέλθη είς τά Καλύβια 
παρ’ αύτώ-

‘Η πούλια ήτο ήδη ιϋψηλά, 
«τέσσαρες ώρες νά φέξη», καί ά 
μπάρμπ’ - ’Αναγνώστης, >άφοΰ έ- 
ξύπνηισε τον ιερέα, κατασκεύασα ς 
πρόχειρον σήμαντρον ίκ στερεού 
ξύλου καρυάς καί πλήκτρον, περι- 
ήρχετο τά Καλύβια θορυβωδώς, 
κρούων, δπως έξεγείρη τούς χωρι
κούς.

Είσήλθον είς τό μικρόν εξωκκλη- 
σιον τοΰ ‘Αγίου Δημητρίου.

Εΐε μετά τον άλλον προσήρχον- 
το οίί χωρικοί μέ τάς χιωρικάς των 
καί μέ τά καλά των ένδύματα.

‘Ο ίερεύς έβαλεν Ευλογητόν.
Ό μπάρμπ’-Άναγνώστης ήρχι- 

σε νά τά λέγη ολα άπ’ έξω, τήν 
προκαταρκτικήν προσευχήν καί 
τον Κανόνα, το «Κύματι θαλάσ
σης ■ ■ ■».

)0 παπα - Κυριάκος προέκυψεν 
είς τά βημόθυρα, ψάλλων το 
«Δεύτε λάβετε φώς».

’Ήναψαν τάς λαμπάδας καί έ- 
ξήλθον δλοι είς τό ύπαιθρον νά ά
κούσωσι τήν Άνάστασιιν. Γλυ- 
κεΐαν καί κατανυχτικήν Άνάστασιν 
έν μέσψ τών άνθούντων δένδρων, 
ΰπό έλαφράς αύρας σειομένων ευ
ωδών θάμνων καί τών λευκών άν- 
θέων τής άγραμπελιάς, «.Neigre 
odorante du printemps»·

Ψαλέντος τοΰ «Χριστός άνέ- 
στη», είσήλθον πάντες είς τον 
ναόν.

Θά ήσαν τό πολύ έβδαμήκοντα 
άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες καϊ 
παΐδες.

‘Ο μπάρμπ’ - ’Αναγνώστης ήρ- 
χισε νά ψάλλη τόν Κανόνα τοΰ 
Πάσχα, ό δέ ίερεύς άμα άντιψάλ- 
λων αύτώ έξ ανάγκης, άπό τοΰ ι
ερού βήματος, ήτοιμάζετο, «νά 
πάρη καιράιν» καί, άφοΰ τελέση 
τόν ασπασμόν, ινά εμβη είς τήν 
λειτουργίαν.

"Αλλά τήν στιγμήν εκείνην εϊσ- 
ήλθεν ή μάλλον είσώριμησεν είς τό 
να'ίδριον, άκιολουθούμενος ΰπό δύο 
άλλων ομηλίκων του, δωδεκαετής 
περίπου παΐς, υψηλός ώς προς τήν 
ηλικίαν του, άσθμαίνων καί έν έ- 
ξάψει. Ητο ό Ζάχος, ό υιός τοΰ 
ποσπα-Κ up ι άκου.

Εισέβαλε πνευστιών είς τό ιερόν 
βήμα καί ήρχισε νά όμιλή προς 
;τόν ιερέα. Ή φωνή του ήκούετο 
άπο τού χορού, άλλ’ αΐ λέξεις δέν 
διεκρ ί νοντο.

"Ιδού τί έλεγεν έν τούτοις.
—Παπά, παπά. · ·
(Τά παπαδοπούλα έκάλουν συν

ήθως παπά τον πατέρα των).
—Παπά, παπά!., ό παπα - 

Σφοντύλας. . . άπ’ τήν όξώπορτα.. 
τις λειτουργίες. . . άπ’ τ’ άη 
Βήμα ή πεθερά του· · . ικι* ή παπα
διά. . . κουβαλούν. . . άπ’ τήν όί 
ξώπορτα··, τις λειτουργίες. .‘., 
άπ’ τ’ άη-Βήμα. . . κι* ή πεθερά 
Του ... κ ι * ή παπαδιά.

Μόνος ό παπά-Κυριάκος ήτο ί 
κανός νά βγάλη νόημα άπο τά 
ασυνάρτητα ταΰτα καιί άσθματιικά 
λόγια τοΰ υιού του, ιδού δέ πώς 
έξήγησε τά λεγόμενα: «‘0 παπα- 
Θοδωρής ό Σφοντύλας, ό σύντρο 
ψός του είς τήν ένορίαν, έκλεπτε 
•τάς προσφοράς, μεταβιβάζων αύ 
τάς διά τής έξωθύιρας τοΰ ίεροΰ 
βήματος είς χεΐρας τής συζύγου 
καί τής πενθεράς του».

’Ίσως τό πράγμα δέν θα ήτο 
τόσον αληθές, δσον ό Ζάχος ή 
θελε νά τόν παραστήση. Διότιι ου- 
τος άγα·πών, ώς δλοι οΐ νέοι τήν 
εξοχήν καί τήν διασκεδασιν μετά 
δυσκολίας είιχεν ύπακούσειίί είς τό 
πατρικόν κέλειυσμα δπως μείινη 
είς τήν πάλιν, καί αφορμήν θά έ- 
ζήτει διά νά στρίψη ικαϊ μεταβή 
εις νυκτερινήν εκδρομήν είς τά Κοο- 
λύβια, άφοΰ μάλιστα ευκόλως εΰ- 
ρισκε συνοδοιπόρους όμήλικας.

"Αλλ’ ό παπα-Κιυριάκος δέν έ- 
συλλογίσθη τίποτε. Έξήφθη άμε- 
σως, ήγανάκτησε, δέν έκρατήθη. 
Ήμαρτεν. Αντί δε νά καταφέρη 

σφοδρόν ράπισμα έπί τής παρειάς 
τοΰ υίοΰ του καί νά έξακολουθήση 
ήσυχος το καθήκον του. . . άπέ- 
βαλεν ευθύς το έπιτραχήλιον, έξε· 
δύθη τό φαιλόνιον καί διασχίσας 
Ιτόν ναόν έξήλθεν, άποφεύγων τά 
βλέμμα τής πρεσβυτέρας του, ήτις 
τόν έβλεπεν έντρομος.

‘Αλλ’ ό μπάρμπα - Μηλιός κάτι 
ΰπώπτευσεν έκ τών κ.ι νημάτων τού
των καί έξήλθε κατόπιν του.

Είς πεντήκοντά δέ βήματα άπό- 
στασιν οπτό τού ναού, μεταξύ τρι
ών δένδρων καί δύο φρακτών, 
επόμενος διάλογος συνήψθη.

—Παπά, παπά, πού πας;
—Θάρθώ, βλογημένε, τώρα αμέ

σως πίσω.
Δέν ήξευρε τί νά εΐπη. ’Αλλα 

τό βέβαιον είναι, δτι εΐχεν άπό- 
φαισίιν νά κιαταβή εις τήν πάλιν νά 
ζητήση λόγον διά τήν κλοπήν' άπο 
τόν συνεψημέριόν του. Είς τό βά
θος δέ τής συνειδήσεώς του έλε
γεν,, άτι είχε καιρόν νά έπιστρέψη 
προ τής ανατολής τοΰ ήλιου καί) 
τελέση τήν λειτουργίαν.

—Πού πας; έπέμενεν ό μπάμπα 
- Μηλιός.

—"Ας διαβάζη ό μπάρμπ’ - Α
ναγνώστης τάς πράξεις τών ’Α
ποστόλων κι’ έφθασα.

’Ελησμόνετ, οτι ό μπάρμπ’ - ’Α
ναγνώστης δέν ήδύνατο ν’ άνογνώ- 
ση, άλλα, ή δσα άπό στήθους έ- 
γνώριιζεν.

—’Αφήνω καί τήν παπαδιά μου 
έδώ, βλοίγημιένε, έπανέλαβεν ό πα- 
πα-Κυριάκιος, άμηχανών τί νά εΐ
πη . Σάς αφήνω τήιν παπαδιά 
μου!

Καί λόγων έτρεχεν.
Ό μπάρμπα - Μηλιός έπανήλθε 

κατηφής έντός τού' ναοΰ.
—Καλά τό έλεγα έγώ, έψιθύ- 

ρισε.
Μεγίστη απορία έπεκράτει έν 

τώ παρεκκλήσιψ. Οί χωρικοί έ- 
κοίτιχζον ιέριωτηματικώς ‘άλλήλους. 
Ψιθυρισμοί Ακούοντο.

Αί γυναίκες ήρώτων τήν παπα
διάν νά εΐπη αΰταΐς τί τρέχει· 
άλλ1 αυτή ήτο ή όλιγωτερον πάν
των τών άλλων γνωρίζουσα.

’Εν τούτοις ό ίερεύς έτρεχεν, έ
τρεχεν. Ό ψυχρός άήρ έδρόσισεν 
ολίγον τό μέτωπόν του.

Καί πώς νά θρέψω έγώ τόσα 
Ιπαιιδιά, έλεγεν, οκτώ, μέ συμπά
θιο κι’ ή παπαδιά εννιά. . . κι’ έ
γώ δέκα. Ό ένας νά σέ κλέφτη 
άπ’ έδώ, κι* ό άλλος άπ’ εκεί. .

Πεντακόσια βήματα άπό τσ3 
ναοΰ ό δρόμος έκατηφάριζε, καί 
ικατήρχετό τις είς όραϋαν κοιλά
δα. Εΐς νερόμυλος εύρί σκέτο έπί 
'τής κλιτύος εκείνης παρά τήν ο
δόν.

Άκούσας ό ίερεύς τόν ήδύν μορι- 
Ιμιυριισμόν τοΰ ρύοχκος, αισθανθείς 
έπί τοΰ προσώπου του τήν δρόσον, 
έλησμόνησεν, δτι είχε νά λειτουρ· 
γήση (πώς καί πού νά λειτουρ- 
γήση;) καί έκυψε νά πίη ύδωρ. 
Αλλά τό χείλος του δέν είχε βρα- 

χή ακόμη, καί αίφνης ένεθυμήθη, 
άνένηψεν.

—ί’Εγώ έχω νά λειτουργήσω, 
είπε, καί πίνω νερό; . . .

Καί δέν έπιε.
Τότε ήλθεν είς αΐσθησιν 
—Τί κάμινω έγώ, εΐπε, που 

πάω;
Καί ποιήσας τό σημεΐον 

σταυρού.
ΓΗμαρτον, Κύριιε, εΐπεν, 

μαρτον! μή μέ συνερισθής. 
Έπανέλαβε δέ.
—’Εάν εκείνος έκλεψεν, ό Θεάς 

&ς τόν. . . συγχ ώρηση ... κ ι ’ Ε
κείνον κι' έμέ. "Εγώ σρέπει νά 
κάμω τό χρέος μου .. . .

Ήσθάνθη δάκρυ βρέχον τήν πα
ρειάν του.

—ΤΩ Κύριε, εΐπεν όλοψύχως. 
ήμαρτον, ήμαρτον! Σύ παρεδόθης 
διά τάς αμαρτίας μας καί ήμεΐς 
σέ σταυριώνομεν1 κάθε μέρα

Καί έστράφη προς τόν άνήφορον 
σπεύδων νά έποονέλθη είς τό πα- 
ρεκκλήσιον όπως λειτουργήση.

—Καί ήθελα νά πιώ καίνερό,εΐ
πε, δέν είμαι άξιος νά λειτουργή 
σω. ’Αλλά πώς ‘νά κάμω; Δέν πρέ- 
πειι ινά μετοόλάβωι. Θά λειτοιυργήσω 
χωρίς μετάληψιν, δέν είμαι άξι
ος ! .

Η ΠΡΟΤΗ ΕΛΑΗΜΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΟΜΑΓΙΑ

«Δεύτε τού καινού τής 
αμπέλου γεννήματος!...». Έγώ 
άξιος δέν είμαι!

Καί έπέστιρεψεν είς τον ναόν 
οπού ϊμετ’ άγαλλιάσεως οί χωρικοί 
τόν εΐδον.

Έτιέλεσε τήν ίεράν μυσταγωγί
αν καίμετέδωκιεν είς τούς πιστούς 
φ ρ οντ ί σας νάκαΐταλύσηδ ι άστό ματ ο ς 
αυτών δλον τό άγιον πατήριον. Αυ
τός δέν έκοινώνησε, έπιψυλαττόμε- 
νος νά τό εΐπη είς τόν πνευματικόν 
καί πρόθύμος νά δεχθή τόν κανόνα.

Περί τήν μεσημβρίαν, μετά τήν 
Β'. Άνάστασιν, οί χωρικοί τό έ
στρωσαν ΰπό τάς πλατάνους παρά 
Την δροσερόν πηγήν.

‘Ως τάπητας εΐχον τήν χλόην 
καί τά χαμολούλουδα, ώς τράπεζαν 
πτέριδας καί κλάδους σχοίινων.

‘Η δροσερά αύρα έκίνει μετά 
θροΰ τούς κλώνας τών δένδρων καί 
ό Φταμιηνίτης μέ τήν λύραν του 
άντέδιδε φθόγγους λιγυρούς.

‘Η ωραία Ξανθή, ήσύζυγος τού 
Φταμηνίτου, έκάθητο μεταξύ τής 
μητρός της Μιελάχιρως καί τής θειά 
νΚρατήιριωις, τής πενθεράς της, 
φροντίζαυσα νά έχη έν μέρει τάς 
παρειάς κεκαλιυμΐιένας μέ τήν 
μανδήλαν, καί νά βλέπη μάλλον 
πράς τον κορμόν τής γιγαντιαίας 
πλατάνου δπως μή τήν κοιττάζω· 
σιν οί άνδρες καί ζηλεύη ό σύ
ζυγός της.

‘Ηαδελφή της, τό Άθω, δεκα- 
πεντούτις ικόρη, άγαμος,, άφροντις, 
ωραία κιαί άΰτή, ποσάκις δέν τήν1 
έπείιραζε^ λέγΟυσα.

—Άρη, τί τόν ήθελες, άρή; Δέν 
τόν έπαιρνα, να μού χαρίζανε τόν 
ουρανό μέ τ’ άστρα - ■ . Καλλίτερά 
νά γινόμουν καλόγρια.

Τό βέβαιον ήτο, δτι ό Φταμιηνί- 
της δέν διέπρεπεν ούτε’ έπί κάλ- 
λει, οϋτ, ιέπί μεγέθει σώμαιτος, 
άλλ’ άνεπλήραυ τάς έλλείψεις 
(ταύτας διι’ εύστροφίας σώματος 
καί πνεύματος, καί διά φαιδρότη- 
•τος καί ευθυμίας.

)0 παπα-Κυριάκος προήδρευε 
το ύσυμποσίου, έχων απέναντι του 
Την παπαδιά βραχύσωμον στρογ- 
γυλοπρόσωπσν, μελαχροινήν, άγα-

Ι θωτάτην, ήτις έν άθωότητι έξεικό- 
λαπτε σχεδόν κατ’ έτος έν παιπα-

δόπουλον, χωρίς νά τήν μέλη ούτε 
διά παλληκιαροβότανα. ούτε διά 
στερφοβότανα, περί ά τυρβάζουσιν 
άλλαι γυναίκες.

Δεξιόθεν τοΰ ϊερέως έκάθητο ό 
μπάρμπα-Μηλιός, προεστώς άμα 
καί πρόθυμος θεράπων τής κοι
νότητας, ήξεύρων νά ψήνη, ώς ού- 
δείς άλλος, τό αρνί, λιανίζων με- 
θοδικώτατα διι’ σλιους ικαϊ τρώγων 
άμα καί προπίνων.

Είς τάς προπόσεις μάλιστα 
δέν εΐχεν έφάμιλλον. Μετά τήν σύν- 
τομοιν καί τυπικήν τού ϊερέως πρό- 
ποσιν, έγερθείς ό μπάρμπα-Μηλιός 
κ,ραΐτών τήν Τσότραν τήν έπταό- 
καδιαν ήρχισε νά χαιρετιίζη τούς 
πάντας και ένα έκαστον ώς έξης, 

—Χριστός Άνέστη! Αληθινός 
6 Κύριος! Ζή καί βασιλεύει είς 
πάντας τούς αιώνας!

Εΐτα μετά τό πραοίμνον είσήλ- 
θεν είς τήν ούσίαν.

—Γειά μας! καλή γειά! διά
φορο! Καλή καρδιά! Παπά μ’, 
νά χαίρεσαι τό πετραχήλι σ’. 
Παπαδιά νά χαίρεσαι τόν πα
πά σ’ καί παπάδάκ ια σ’! Ξά
δερφε Θοδωρή, νά ζήσης, -νά τσ’ 
χαίρεσαι! Κούμπάρε Παναγιώτ’, 
δπως έτρεξες μέ το λάδ’,νά τρέξης 
καί μέ τό κλήμα! Συμπεθέρα Κρα
τήρα,, νά χαίρεσαι, μ’ έναν καλά 
γαμπρό! Άνηψιέ Γιώργη, τίμια 
στέφανα! Στο γάμο σας ινά χα- 
ριούιμε! Κουμπάρα Κυπαριίσσοεί, 
μέ μιά καλή νύφη νά ζήσης νά χα- 
,ρήΐςι! Εβίβα δλοι! Τέ-περ-τε, 
Πάντα χαρούμενοι! Στην ΰγεά 
σας! Συμπεθέρα Ξανθή, καλή λευ
τεριά! . . . Στην ύγειά σας ! 
Πάντα χαρούμενοι! Πάντα μέ το 
καλό!

Κ«ί ανάλογος προς τό πρόσω
πο ν υπήρξε ή πόσις.

Αλλά καί ό Φταμηνίτης ήθέλη- 
σε νά προπίη, κατ’ άλλον δμως 
στενώτερον τρόπον ήθελησε νά 
βρή τήν γυναίκα του, καί ήνάγκαι· 
σεν αυτήν ν’ άπαντήση είς τήν 
πρόπασιν.

-—Μπρόμ!
—Πιε κί δό μ-’.
—Με κρασί!
—Καλώς τ’ν άγάπη μ’ τή χρυ

σή !
Καί πιώιν αύτός μετεβΐβασε τήν 

τσότραν είς τήν ώραίαν Ξανθήν, 
ήτις έβρεξε τά χείλη.

Εΐτα ήρχισαν τά άσματα. Έν 
πρώτονς τό Χριστός άνέστη, ύ
στερον τά θύραθεν. Ό μπάρμπα 
- Μηλιάς θείλήσας νά ψάλη καί 
αύτός τό Χριστός άνέστη, τό έ- 
γύριζε πότε είς τόν αμανέ καί πό
τε είς τό κλέφτικο.

Άλλ’ό ίδιαρρυθμότερος πάντων 
Τών ψαλτών ήτο ό μπάρμπα-Κ ί- 
τσος, γηραιός χωροφύλαιξΐ, Χει- 
-μαρριώτης, παλανός τακτικός,, 
λησμονημέν-cς άπό τής βαυαρικής 
έπρχή-ς έν τή νήσω. Αμφέβαλλε 
,καί αύτός αν τον εΐχαιν πειραισμέ- 
νον είς τά μητρώα ’πότε τού έ
στελναν μισθόν, πότε δχι-, Έφό- 
,ρει χιτώνα μέ ανοικτάς θυρίδας, 
βριαχεΐαν περισκελίδα μιέχριτσΰ1 γό- 
νατος καί τουζλούκια. Ό δήμαρ
χος τού τόπου (διότι υπήρχε, 
φεΰ! καί δήμαρχος) τόν είχε στεί
λει νά κάμη Πάσχα είς τά Κα
λύβια, διά νά φυλάξη δήθεν τήν 
τάξιν, καίτοι οΰΐεμιάς φυλάξεως 
ήτο ανάγκη. Τό βέβαιον εΐναιν, δτι! 
τόν έστειλε νά καλοπέραση πλησί
ον τών άνοικτοκάρίδωιν έξωψειριτών, 
οϊτινες τού ήρεσκοιν τοΰ ιμπάρμπα 
-Κίτσου, ας τους έλεγον καί 
«τσαυπλακιές» ή «χαλκοδέρες». 
Έάν έμενεν έν τή πόλει, ό δήμαρ
χος θά ήτο ύπόχρειως νά τόν φι- 
λεύιση τόν μΐπάρμπα-Κίτσον, καθώς 
τόν είχαν ιχιακομάθει οί προικάτοί" 
χοί του, έλεγε, νά τον φιλέύση 
κουλούραν καί αυγά. Τί έθιμα ΐ — 

Ό μπάρμπα-Κίτσος, άφοΰ ή- 
σπάσθη τρις ή τετράκις τήν τσό
τραν, ήρχισε νά ψάλλη τό Χριστός 
άνέστη, κατ’ ίδιάζοντα αύτώ 
τρόπον, ώς έξής:

Κΐστο - μπρε - Κ’ στός άνέστη 
έκ νεκρών θανάτων, 
θάνατον ,μπατήσας, 
κι’ έντιοις - έντοις μνήμασι, 
ζωήν παμμακάριστέ!
Κα! δμως, μεθ’ δλη-ν τήν ίδιορ- 

ιρυθμίαιν ταύτην, ούδείς ποτέ έ-ι 
ψαιλεν ιερόν άσμα μετάπλείονοςχρι 
στιανιιικοΰ αισθήματος ικιαί ένθου- 
σιασμοΰ, εξαιρούμενου ίσως τοΰ 
γνωστού έν Άθήναις γηραιού καί 
σεβασμίου Κρητός, τοΰ ψάλλοντοςΙ 
το «'Άλαλα τά χείλη τών ασεβών 
...» μέ τήν έξής προσθήκην: 

1«’Άλαλα τά χείλη τών ασεβών; 
τών μή προσκυνούντων, αί κερα- 
τάδες! τήν εικόνα σου τήν σε
πτήν ...»

Αληθείς ορθόδοξοι "Ελληνες.... 
Περί τήν δείιλην εΐχεν αρχίσει 

ό χορός, χορός κλέφτικος (διότι 
αί γυναίκες έπεφωλάττοντο διά 
τήν Δευτέραν καί τήν Τρίτην, δ
πως χορεύσωσι τόν συρτόν καί 
τήν καμάρα), καί ά παπά Κυριά
κος μετά τής παπαδιάς και τού 
Ζοχού, δστις έγλύτωσε τό ξύλο 
χάριν τής ήμέρας (διότι ό πατήρ 
Του είχε θυμώσει εΐτα κατ’ αυτού, 
ώς γενοιμέναυ αιτίου τής χασμω
δίας (έκεΙίνης) άποχαιιρετήσαντες 
τήν συντροφιάν, κατήλθον είς τήν 
πολίχνην.

‘Ο παπα-Κυριάκος Εδωκε πλή 
ρες είς τόν συνεφηιμέρ-ιόν του τό 
άπό τής έξοχής μερΐδιον καί ούτε 
κατεδέχθη νά κάμη λόγον περί τής 
ΰποτιθεμένης κλοπής.

Γ ιά πρώτη φορά έορτάσθηκε 
στήν Ελλάδα ή ’Εργατική Πρω- 
μαγιά τό 1894. Τήν πρωτοβουλία 
τήν είχαν οί«κοινωνιστικές» ή«σο- 
σιαιλιστικές» ομάδες. Κάνουμε έ
δώ τήν διευκρίνιση δτι ή θεωρη
τική βάση τής έννοιας «σοσιαλι
σμός» τότε ήταν τελείως διαφο
ρετική άπό ιέκείνη πού πήρε στις 
έπάμενες δεκαετίες. ’Ηταν μιιά 
σοσιαλιστική θεωρία ανακατεμένη 
μέ λίγο χριστιανισμό, λίγο αναρ
χισμό, λίγη ρωμαϊκή ιστορία (με- 
ίταριρύθμιση Πράκχωιν1) λίγη Γαλλι
κή Επανάσταση ,κλπ. Οί διάφορες 
μάλιστα ομάδες είχαν καί «ιδεολο
γικές διαφορές» μεταξύ τους. Κοι
νό τους γνώρισμα ήταν ή δυνατή 
πίστη στην ιδέα τών δικαιωμάτων 
Τών εργαζομένων και ό ένθουσια- 
σμός, ή μαχητικότητα καί ή αυ
ταπάρνηση στο κήρυγμα τών ι
δεών τους, πράγμα τό όποιο είχε 
μίαν επίδραση στην νεαρή τότε 
Ελληνική "Εργατική τάξη για νά 
συνειδητοποιηθή καί νά όργανωθή 
σέσωματεϊα.

Άπό τήν παραμονή τής Πρωτο
μαγιάς τού 1894 οΐ όργανωταί 
τής συγκεντρώσεως έμοΐρασαν 
προκηρύξεις μέ τις όποιες καλοΰ- 
σαν τούς εργαζομένους καί το λαο 
νά συγκεντρωθούν στις 4 τό από
γευμα στο Στάδιο. ‘Η πραετο'ΐμα- 
σία ήταν αρκετά έντονη, καί ή Ε
πιτυχία τής συγκεντρώσεως δχι 
ευκαταφρόνητη. ’ Επάνω άτια
1000 άτομα (σεβαστός αριθμός 
γιά τήν έποχή έκείνη) μεταξύ τών 
άποιίων καί πολλές γυναίκες συγ
κεντρώθηκαν στο στάδιο γιά ν 
ακούσουν τούς όμιλητάς Πλάτωνα 
Δρακούλη,, Σταύρο Καλλέργη καί 
Εΰάγ. Μαρκαντωνάτο. ’Ιδιαίτερη 
Εντύπωση προξένησε ήσαφήνεια 
καί μαχητικότητα τού Στ. Καλ-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ε. ΜΙΧΑΑΟΠΟΥΑΟΝ Πει
ραιά. Βοηθήματα ύττάρχουν 
τών συναδέλφων κ.κ. ’ I ω. Πε- 
ραντώνη ικαϊ Στγ. Διλιντά άνα- 
ινεούμενα κατ’ έτος βάσει τών 
έττερχομένων μεταβολών είς τήν 
διεξαγωγήν τών τραπεζιτικών 
έργασιών

Έκαστη δέ καλώς οργανω
μένη υπηρεσία τής Τραπέζης 
πρέπει νά διαθέση τήν σειράν 
εγκυκλίων διά τήν οποίαν ή έ- 
ρώτη,σίς σας.

λέργη ό όποιος ανέπτυξε τις ιδέες 
του καί τά άμεσα αιτήματα τών 
έργαζομένων. ‘Η συγκέντρωση μέ 
ψήφισμα έζήτησε: α) Τήν καθιέ
ρωση τής Κυριακής αργίας 6) τήν 
έφαρμογή τσΰ όκταώρου κα ίτήν 
άπαγόρευση τής Εργασίας είς 
τούς ανηλίκους γ) τήν απονομή 
συντάξεως στους ανίκανους νά 
έργασθοΰν άπο Εργατικό ατύχημα 
6) τήν κατάργηση τών θανατικών 
εκτελέσεων και ε) τήν κατάργηση 
τής προσωποκρατήσεως διά χρέη. 
Λίγες μέρες άργότιερα ό Καλλέρ- 
γης τήν ώρα πού συνεδρίαζε ή 
Βουλή, άρχισε νά διαβάζη τό ψή
φισμα αυτό άπο τό δημοσιογρα
φικό θεωρείο. Προκλήθηκε πανικός 
μέ τήιν ιδέα δτι «οί αναρχικοί θά 
ρίξουν μπόμπες». Μέ αφορμή αυ
τό, άλλά μέ αιτία τήν άνησνιχία 
τους γιά τήν έναρξη της έργοτηκήι 
κννήσεως οί άρχές συνελαβον τόν 
Καλλέργη καί άλλου ς πρωταιτΐί- 
ους τής Πρωτομαγιάτικης συγκεν- 
τρώσεως. "Ενας άπ’ αύτους' ό 
Μάργαρης πέθανε άπό τις κακο- 
ποιήσεις. Ό Καλλέργης κατηγο- 
ρήθηκε «διά διατάραξιν τής τά- 
ξεως» καί «πρόκλησιν τού λαού 
είς στάσιν» καί φυλακίστηκε.

Παρ’ δλα αύτά τό εργατικό κί
νημα τής χώρας ωφελήθηκε πολύ 
άπό την Εκδήλωσή αυτή καί τά 
Εργατικά ζητήιματα προωθήθηκαν 
στο προσκήνιο τής ικοινωνικής καί 
πολιτικής ζωής.

Ακολούθησαν πολλές μετά έντο
νες καί αιματηρές πρωτομαγιές. 
'Ή Ελληνική έργατοϋπαλληλική 
τάξη πότιε γιορτάζοντας πότε πο
λεμώντας, ανάλογα μέ τις συνθή
κες πού συναντούσε άπό τή στά
ση τών Εργοδοτών καί τήν κατάστα 
ση τής Πατρίδας μας,, τιμούσε 
αΰτή τήν ήμερα. Γ Γ αύτό φέτος 
ή απογοήτευσή της είναι μεγάλη, 
πού οί κυριώτερες, οί «ανώτερες» 
ϋργατ ο υπαλληλικές ’Οργανώσεις 
άφίνουν νά περάση άλαλη 
ή μέρα αΰτή, λές καί δέν 
υπάρχει ή μνήμη τών τόσων ηρώ
ων τών άγώνων τών έργαζομένων, 
λές κια ίδέν έχει ζητήματα νά δι
εκδίκηση ή δέν έχη τό «ουριάγιο 
νά φωνάξη γιά τις τόσες αδικίες 
πού σωρεΰθηκαν είς βάρος της:

Έπιφυλλάσσεται δμως, τήν τι
μή τών νεκρών της, τις διεκδική
σεις της, το «δχι» στήν αδικία, 
νά τό φωνάξη μέ τούς άγώινες πού 
θ’ άναλάβουν οί συνεπείς οργανώ
σεις της.
♦-------·------- *<$>·<$+-------·------- ♦
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β---- ► Συνέχεια έκ της 1ης σελίδας
οικοδόμους. Ή άπ&ργία έδωσε 
τεράστια ώθηση στο αμερικανικό 
Εργατικό κίνημα άφοΰ πολλά συν
δικάτα ιδρύθηκαν ,μέ αφορμή αυτό 
τόν άπεργιακό άγώνα. "Ολοι οί 
Εργάτες ομαδικά ιέγκατέλειψαν τήν 
άσυνεπή καί άναιξία ηγεσία τους, 
πούς«Ίππότες τήςΈργασίας» καί 
προσεχώρησαν στήν Αμερικανική
‘Ομοσπονδία ’Εργασίας (A-F-L)·

Ή άπήιχηοη σ’ δλο τόν κόσμο 
άπό τήν ή,ρωική στάση τών Εργα
τών τοΰ Σικάγου ήταν τεράστια. 
Τρία χρόνια αργότερα τό 1889 ή 
'ιδρυτική σύσκεψη τής Εργατικής 
Διεθνούς, πού έγινε στό Παρίσι, 
‘τιμώντας τή δράση τών Εργατών 
τοΰ Σ ικάγσυ καθόρισε τήν Πρωτο
μαγιά σαν ημέρα διεθνούς αλλη
λεγγύης τών1 Εργαζομένων.
. . Άπό τότε ο ί έργαζό με νοΊ όλου 
τοΰ κόσμου άπεργοΰν κάθε Πρωτο
μαγιά τιμούν τά θύματα που τούς 
χάρισαν το όκτάωρο καί τις τόσες 
κατοπινές 'κατακτήσεις, διαμαρ
τύρονται μέ μιά φωνή γιά τις αδι
κίες πού πλέκονται εις βάρος 
τους (αλλοίμονο υπάρχουν πολλές 
ιμιετά άπο 73 ολόκληρα χρόνια) 
καί έξοριμοΰν γιά νένες διεκδική
σεις.

Έν τούτοις ό παπα-Θοδωρής 
οΐκοθεν τώ εΐπεν, δτι τό έκ τής Ε
νορίας μερίδιάν του εύρίσκετο έν 
τή οικία αύτοΰ, τοΰ παπα-Θοδωρήι.

Εκρινε καλόν, είπε, νά μετακό
μιση διά τής έξωθύρας τοΰ άγιου 
Βήματος οΐκαιδε καί τά δύο μερί
δια διά νά μή βλέπουν τινές τών 
άγαν έπιπαλαίων καί γλωσσαλ- 
γώσιν, ότι οί ιερείς έχουν δήθεν 
πολλά εισοδήματα.

«Ό κόσμος ξιππάζεται εΐπεν, 
άμα μάς ίδεΐ μιά καλή μέρα νά 
πάρουμε τίποτε λειτουργιές καί 
δέν συλλογίζεται πόσες έβδομά
δες καί μήνες παρέρχονται άγο-

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Εντεύθεν
Ζάχου.

ή παραναησις του

Υπεύθυνος έπι τής ΰλης: 
ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 

Φωτάκου 4 —· Άθήναι

Ευάγγελος Χαριτόπονλος & 
Κούλα Μητροπούλου Ύποκ)τος 
Μητροπόλ εως.

Λεωνίδας *ΑΘ. Παπαδόπου- 
λος, Ύποκ)τος Nocuqpivou Πει
ραιώς καί Ελένη Άλ. Οικονό
μου έκ Πειραιώς.

’Ανήγγειλαν τούς άρραβώ- 
ινας των.

Θερμάς εΰχάς.
------------------------ —----- --------------

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
—♦—

Τήν Κυριακήν 1 9ην ’Απρι
λίου, εΐς τήν αίθουσαν τελετών 
τοϋ Ε' Δημοτικού Σχολείου 
Νέας Ιωνίας καί ένώπιον πυ
κνού ακροατηρίου, παρισταμέ- 
νου τοΰ Δημάρχου κ. ΚιοφΤερ- 
τζή τοΰ Διευθυντοΰ τού Ύποκ) 
τος καϊ τής δίδος Τσεργά καί 
συναδέλφων έξ ’Αθηνών, ό συν
άδελφος κ. Όρέστης Φλίγγλερ 
εδωκε διάλεξιν μέ θέμα «Ή 
κρίσις είς τήν τέχνην τού λό
γου».

Ή ομιλία δημιουργήσασα 
τάς καλλιτέρας έντυπώσεις είς 
τό εκλεκτόν άκροατήρισν προ
σέβαλε τό "Ιδρυμά μας καί έ
δωσε δείγμα τής πνευματικής 
στάθμης τοΰ Προσωπικού του.

Μή δυνηθέντες νά χειροκρο- 
τήσωμεν τόν αγαπητόν συνά
δελφον ώς άκροαταί, διαβιβά- 
ζομεν τά συναδελφικά μας 
συγχαρητήρια.
♦--------------------------------------------- ♦

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
Υγείας τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος καί Αθη
νών 11 — 1 καί 5 — 7 μ.μ. 
Λυκαβηττού καί Άλεξ. Σού- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513
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1 ΚΛΙΝΙΚΗ
1 ΩΤΟ - Ρ I NO - ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓ ΙΚΗ
| «Η Α Γ I Α Ε Λ Ε Ν Η»

I ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΔΗ
| ΣΟΑΩΝΟΣ 80 — ΤΗΛΕΦ. 616.387
| ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 
| ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓΡΟ
Ι ΤΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΤΕ. 
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
<3- -0

"Ενας χρόνος έκλεισε άπό τότε πού πέντε αδέλφια μας 
ό ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
ή ΕΛΕΝΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΥ 
ή Ν1ΝΕΤΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 
ό ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 

καί ό ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ 
αναζητώντας την χαρά βρήκαν τον θάνατο κάτω άπό τις πιο 
τραγικές συνθήκες.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά τό χαμό τους, ό καθένας μας ας 
άφίση την μνήμη του νά τρέξη πιο κοντά στους αλησμόνητους 
συναδέλφους μας, νά τούς νοιώσουμε άνάμεσά μας καί με την 
άνάμνηση αυτή νά δυναμώσουμε πιο πολύ τήνι αγάπη μας καί την 
αλληλεγγύη μέσα στην συναδελφική μας οικογένεια γιά νά πε- 
τύχουμε στον κοινόν αγώνα τής ζωής.

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗΝ ΟΔΟΝ
----------♦---------

Λυπηρά, κατ’ επιεική χαρακτηρισμόν, τά άντοολλαγέντα πυ
ρά μεταξύ τών Συλλόγων τού έν άπομαχία Προσωπικού τής Τρα 
πέζης.

Ουδόλως δυνάμεθα νά συμψωνήσωμεν με τον τρόπον αυτόν 
άντιμετωπίσεως τού ασφαλιστικού μας προβλήματος. Διότι περί 
αυτού ακριβώς πρόκειται. "Οταν οί ’Ασφαλιστικοί μας ’Οργανι
σμοί, άμψοτέρων τών άπαρτιζόντων τό σημερινόν προσωπικόν 
τής Τραπέζης μερίδων, νοσούν, συνεπεία μιας εξοντωτικής εις 
βάρος των πολιτικής, νρμίζρμεν δτι ή ορθή οδός δεν είναι ούτε 
αί περί «άχρεωσπήτων» θεωρίαι ούτε ή τού «τόσα θέλουμε, 
αδιαφορούμε, δεν μάς νοιάζει τί παίρνουν, τί έδωσαν καί τί έ- 
παθαν οί άλλοι», αλλά ένας κοινός καί συντονισμένος άγων διά 
νά έπιζήσουν οί ασφαλιστικοί μας οργανισμοί. Νά έξασψαλι 
σθούν οί πόροι των με βάσιν τήν καταβολήν ικανοποιητικών 
παροχών. Νά ισχυροποιηθούν διά τής ένοποιήσεώς των. Νά έ 
πέλθη έξίσωσις παροχών αλλά καί εισφορών. "Ολα τά άλλα όχι 
μόνον μάς καταβι βάζουν είς χαμηλόν επίπεδον, αλλά οδηγούν 
είς τον θάνατον τών Ταμείων μας τόσον διά τής προσηλώσεως 
είς ψευδολύσεις καί ήμίμέτρα, όσον καί διά τής έξασδενίσεως τών 
δυνάμεων εκείνων τού (Προσωπικού, ή αδιάσπαστος ένατης τών 
οποίων αποτελεί τήν κυριωτέραν έγγύησιν διά τήν διεξαγωγήν 
νικηφόρου άγώνος διά τήν έπίλυσιν τού ασφαλιστικού.

ομολογίαΈϊκανοτητος
---------♦---------

Οί δκευθυνταί ύποκ)των οί; ποιούνται εΐςτούςύφισταμένους 
όποιοι δεν έδωσαν ακόμη τάς των, οί όποιοι καλώς γνωρίζουν 
άδειας τού 1958 έκτος τού δτι I δτι είς άλλα, τά περισσότερα 
θά^ΰποστοΟν τάς συνέπειας έκ ύποκαταστήματα μέ μεγαλύτε·
τού ελέγχου τού Υπουργείου 
’Εργασίας, όσίτιςπροχληβείςή- 
δη υπό τών Συλλόγων θά γίνη 
είς τά Ύποκαταστήιματά των, 
ύφίστανται καί εν ηθικόν μα- 
στίγωμα. Τήν άπόδειξιν τής ά
ναξ ιότητός των προς τό διευ- 
θύνεκν.

Δυνατόν ώρισμένοι νά νομί
ζουν δτι «ξέφυγαν» διότι θά έ
χουν νά παρουσιάσουν είς τούς 
Έπόπτας «δηλώσεις» τών συν
αδέλφων τών Ύποκοτταστημά-ι 
των δτι έκαμαν χρήςπν τής ά
δειας των, τά κατάπτυστα αυ
τά ομόλογα κλοπής τού άνθρω-

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Φ,Ε.Τ.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ρον ίσως φορτον εργασίας και 
δυσμενεστέρας άπό άπόψεως 
στενότητας προσωπικού συν- 
θήκας, οί συνάδελφοί των( έλα- 
6ον τάς άδειας των χάρις είς 
τήν ΰπαρξιν στοιχειώδους ικα
νότητας τών διευθυντών περί 
τό διοικεΐν.

Είς τό έξής ό Διευθυντής έκεί 
νος ό όποιος θά λέγη είς τον 
αίτοΰντα τήν άδειάν του υ
πάλληλον «δεν Iμπορείς τώρα 
νά φύγης διότι κλπ.» νά είναι 
βέβαιος δτι αυτό θά έξηγήται 
«δεν μπορώ νά διευθύνω Υπο
κατάστημα. Είμαι ανίκανος».

’Έτσι θά τό άκοΰν οί ύπάλ-πίινου μόχθου, άλλά πρέπει νά' 
καταλάβουν δτι μέ αυτάγελοιο 1 ληλοι καί πάς τρίτος.

------------- ®-------------

ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ούτε λογικός ούτε καί ωφέ

λιμος άπό άπόψεως σκοπού, 
φρονοΰμεν δτι είναι ό περιορι
σμός τού ακροατηρίου τών πα
ρά τής Τ ραπέζης όργανουμένων 
διαλέξεων τών ξένων ειδικών 
είς τούς προϊσταμένους ύπηι- 
ρεσιών μόνον. Διότι οΰτω άπο- 
κλείσνται πολλοί συνάδελφοι, 
μη προϊστάμενοι, κάτοχοι όμως 
·Ι1·ΗΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ίΙΙ·ϋΙ!!·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·!!ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·!Ιΐ!ΙΙ 

ΕΛΛΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΕΠΑ 62 
Κυπριάδου — "Ανω Πατήσια 

Τηλ. 882-729 
Συμβεβλημένη μέ τά Ταμεία 
Υγείας Τραπεζών, ’Εθνικής, 
’Αθηνών Ελλάδος, ΟΤΕ, ’Αρ
τεργατών καί Ηλεκτρικής Ε
ταιρείας.

Δέχεται καθ’ έκόοστην
Ι1ΙΙΙ·ΙΙΙΙ!·ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·!Ι1ΙΙ·1!!ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·Ι8·ΙΙΙΙ*Ι

τής γλώσσης τού ρήτορος καί 
ενδιαφερόμενοι λόγω υπηρεσια
κής είδικότητος διά τά θέματα 
τών διαλέξεων, ένώ, πολύ πιθα 
νόν, τινές τών προσκεκλημένων 
νά παρίστανται μόνον καί μό
νον λόγψ τής προσκλήσεως. 
"Ας τό έχη ύπ’ δψιν της λοιπόν 
ή άρμοδία υπηρεσία διά τό 
μέλλον.

ΙΙ·ΙΙΙΙΙΕΙΙΙ*!!Ι!Ι·!!ΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ11Ι·ΙΙ1ΙΙ·1Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ1 
• ’Ιατρός

’Ωτορινολαρυγγολόγος

ΦΙΛΙ Π. ΣΤΥΛI ΑΝ ΙΔΗΣ

Συμβεβλημένος μετά τού 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. & Ταμείου 
Υγείας Προσωπικού Τρα- 

πέζης ’Αθηνών 
Δέχεται 12 — 2 μ. μ.

Σκουφά 64-Τηλ. 616.810 
ΙΙ·1Ι·1Ι·ΙΙ11·ΙΙΙ*ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ!·ΙΙΐ™ΐΙΙΙ·ΙΙΙ™Ι

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ — ΓΥΝΑΙ ΚΟΛΟΓΙ ΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΣΚΟΥΦΑ 37 — ΤΗΛ. 611-131 

ΑΝΑΚΑΙΝΙ ΣΘΕΙ ΣΑ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔ1ΑΣΘΕ1 ΣΑ 
ΔΓ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕ
ΣΩΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

1Ι·ιιιιι·ιιιιι·ιιιι·ιιι·ΐΐΐ·ΐίΐΙ·111·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι1Ι·ΙΙΙΙ·1ΙΙ·Μ·ΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·11Ι·ΙΙΙίΙΒϋ

Ή "Ειωσις Φιλάθλων στήν 
προσπάθειά της νά προσφέρη 
στά μέλη της τήν ευκαιρία νά 
■πραγματοποιήσουν ένα ταξεΐδι 
στο έξωτερικό έξησφάλισε γι’ 
αυτά ευνοϊκούς ορούς συμμετο
χής στις Κρουαζιέρες γιά τήν 
’Ιταλία μέ τό πολυτελέστατο 
ά)π «Νεφερτίτη».

‘Η εκδρομή διαρκεΐ δέκα η
μέρες. Ό ταξιδιώτης μετά άπό 
ένα ευχάριστο καί άνετο ταξί
δι φθάνει τήν τρίτη ήμέρα στή 
Νεάπολη.

Κατά τήν άφιξη στή Νεάπο
λη θά γίνουν μόνο οί τελωνεια- 
κές καί λοιπές διατυπώσεις 
καί μετά μέ ειδικό αυτοκίνητο, 
ακολουθώντας τον περίφημο 
αυτοκινητόδρομο καί περνώντας 
τήν ακτή Καστελλαμάρε μέσα 
άπό κατάφυτα τοπεία έληές, 
πορτοκαλιές καί ανθοκήπους ή 
ομάδα τών τουριστών θά φθάση 
ατό Σορρέντο, τό όνομαστό γιά 
τήν ειρηνική καί ήρεμη φύση 
του καί τό γλυκό κλίμα του καί 
πού τά τραγούδια του έχουν 
σκορπίσει σ’ όλο τ ό κόσμο τις 
γνωστές μελωδίες τους. Εκεί 
θά γίνη ή τακτοποίησην στο 
ξενοδοχεία καί τις υπόλοιπες 
ώρες τής ημέρας οί εκδρομείς 
θά έχουν τήν ευκαιρία νά γνω
ρίσουν τήν περιοχή μέ τις ό
μορφες ακρογιαλιές καί τά ρω- 
μαντικά τοπεία της.

Ή τετάρτη ήμέρα είναι ο
λόκληρη δοσμένη σέ εκδρομή 
στο Κάπρι. Οί εκδρομείς μέ 
ειδικό ατμόπλοιο θά ξεκινήσουν 
άπό τό Σορρέντο γιά τό Κάπρι 
πού βρίσκε|ται ακριβώς άπέ 
νιαντι. Ή γεωγραφική θέση τού 
νησιού, άντικρύζοντας τό Σορ
ρέντο καί τή Νάπολη, πάνω 
σέ μιά χαρακτηριστική γαλα-Ι 
ζοπράσινη θάλασσα, τό κλίμα 
του, οί κρεμαστοί του κήποι καί 
τά λοιπά εξαιρετικής ομορφιάς 
αξιοθέατά του, δίνουν στο Κά-> 
πρι μιά ίδιάζουσα γοητεία. Οί 
έπισκέπται μέ τήν βοήθεια ει
δικού ξεναγού θά γνωρίσουν τό 
μονάδικό στον κόσμο Γαλάζιο 
Σπήλαιο, τήν Βίλλα τού Σάιντ 
Μικέλε όπου ό "Αλεξ Μο-ΰντε 
έγραψε τό γνωστό χρονικό καί 
άλλες μαγρυτικές τοποθεσίες 
τού νησιού (Μαρίνα Γκράντε, 
Άνακάπρι κλπ.). Τήν πέμπτη 
ήμέρα θά γίνη επίσκεψη στήν 
Πομπηία, τή γνωστή αρχαία 
πόλη πού θάφτηκε τό 79 μ.Χ. 
κάτω άπό τή λάβα τού Βεζού
βιού καί έτσι θαμμένη έμεινε 
έπί αιώνες. Οί άνασκαφές πού 
άρχισαν άπό τό 1870 καί συ
νεχίζονται έχουν άποκαλύψει 
ήό μεγαλύτερο μέρος τής αρ
χαίας πόλης, έτσι ώστε ό επι
σκέπτης 'νά παίρνη μιά ιδέα 
πώς ήταν αυτή πριν άπό τή 
καταστροφή. Τά σπουδαιότερα 
μνημεία είναι τό Θέατρο, τά 
Λουτρά, ή Β ίλλα τών Μυστη
ρίων, οί κατοικίες τών Πατρι
κίων, ή ’Αγορά, ένώ στο Μου
σείο ά έπισκέπτης βλέποντας 
τά γύψινα ομοιώματα σωμάτων 
ανθρώπων καί ζώων παρμένα 
άπό τά ’ίχνη πού βρέθηκαν κατά 
τις άνασκαφές, έχει μιά 
ζωντανή εικόνα τών στιγμών 
τής καταστροφής.

Μέ τήν εκδρομή στήν Πομ
πηία δίνεται ή ευκαιρία νά έπι 
σκεφθή κανείς, καί τήν περίφη
μη καί πλουσιώτερη στον κόσμο 
Βασιλική τής Παναγίας τών 
Άνθέων, διακοσμημένη μέ γνή
σιο χρυσάφι, μέ άριστουργη- 
ματική είκονογράφησι καί άνε- 
κτίμητης άξίας αφιερώματα.

Τήν ’ίδια μέρα θά γίινη έπί- 
σκέψη καί στο Άμάλφι μιά πε
ρίφημη γωνιά τής γής πάνω 
στή θάλασσα, τήν παληά αυτή 
Βυζαντινή κτήση τού 5ου αι
ώνα πού άργότερα έγινε άνε- 
ξάρτητη, ιδιόρρυθμη ναυτική 
δημοκρατία, μέ δικό της άρ-ι 
χοντα. Οί καταστροφές πού τής 
έγιναν άπό ανθρώπους καί φύ
ση δέν τής άφισαν πολλά μνη
μεία, όμως αυτή φυλάει σάν 
παράδοση τήν ποληά της δόξα 
καυχιέται δέ ότι είναι ή γε
νέτειρα τού εφευρέτη τής πυξί
δας. ’Επίσης στο Ποζιτάνο τήν 
αγαπημένη πόλη τών καλλιτε
χνών, χτισμένη άνάμεσα στά

βουνά καί τήν θάλασσα καί φη
μισμένη γιά τό σταθερό, όλο 
τό χρόνο, γλυκό κλίμα της. Τό 
Ραβέλλο, δπουπροβλέπεταιάπό 
τό πρόγραμμα επίσκεψη τήν ί
δια μέρα, βρίσκεται στήν κο
ρυφή τού άκρωτηρίου τού Να- 
πολιτάνικου κόλπου προσφέρει 
άσύγκριτη θέα προς τις άκτές 
τού Άμάλφι καί είναι περί
φημο γιά τούς κήπους καί τό 
καταπράσινο περιβάλλον του.

Ή έκτη ήμέρα είναι έλεύθερη 
στή διάθεση τών εκδρομέων. 
Μπορούν νά δούν τά λοιπά ά- 
ξιαθέατα τής περιοχής, πού δέν 
προβλέπει τό πρόγραμ μ α, 
παίρνοντας πληροφορίες άπό 
τά διάφορα τουριστικά γρα
φεία. ’Επίσης μπορούν νά άνέ- 
βουν στο Βεζούβιο μέ τον έ
ν αέριο σιδηρόδρομο.

Ή έβδομη ήμέρα είναι ολό
κληρη άφι ερωμένη στήν Νεάπο
λη. Ή πασίγνωστη αυτή καί 
χιλιοτραγσυδημένη πόλη, χτι
σμένη στήν παραλία ένός άπό 
τούς πιο μαγευτικούς κόλπους 
τής Μεσογείου είναι μιά αλη
θινή σειρήνα τών παραδόσεων 
καί τού τραγουδιού. "Ενα άπό 
τά πρώτα τουριστικά Κέντρα 
τής Ιταλίας, άλλοτε άρχαία 
Ελληνική άποικία, έπηρεασμέ-ι 
νη άπό τον Ελληνικό καί Ρω
μαϊκό πολιτισμό, είναι πλουσι- 
ωτάτη σέ άρχαΐαί καί σύγχρονα 
μνημεία καί προσφέρει άπειρες 
φαντασμαγορικές εικόνες, μέ 
τον Βεζούβιο στο φόντο καί τά 
νησιά τού Κάπρι καί τής "Ισχι 
ας τριγύρω.

'Η μισή άπό τήν όγδοη μέρα 
είναι πάλι έλεύθερη γιά τούς 
εκδρομείς. Άπό τό απόγευμα 
όμως άρχιζε ι ή επιστροφή. Οί 
όμορφες βέβαια καί μαγευτικές 
ήμερες πού περνάει κανείς καί 
πού τελειώνουν γιά νά ξαναρ- 
χίση ή ρουτίνα, δημιουργούν 
ένα κάποιο αίσθημα παραπό
νου. Ό εργαζόμενος καί ιδίως 
ό Ρωμηός πού μέ πόσο κόπο 
καί πόσου χρόνου οικονομίες 
μάζεψε τά έξοδα τής «κρουα 
ζιέρας» του, βλέπει ότι έχει τό 
περιωρισμένο δικαίωμα μέσα 
σέ λίγες μέρες νά πάρη μιά ι
δέα αυτών πού άλλοι χωρίς νά 
πολυσκοτιστοΰν τά άατολαμβά- 
νσυν γιά ολόκληρη σειρά άπό 
μήνες καί συνήθως όχι γιά νά 
ξεκουραστούν άπό τή δουλειά 
τους, άλλά. . . γιά νά σκοτώ
σουν τήν άνία τους.

’Άς είναι όμως, 6 έργαζόμέ
νος καί μέ λίγη χαρά παίρνει 
δύναμη γιά τον προορισμό του 
γιατί είναι ό κόσμος τής δημι
ουργίας, ό κόσμος τού αύριο 
Ένώ ά στείρος έκατομμυριού 
χος κοσμοπολίτης είναι τό ύ- 
πόλειμμα τού κόσμου τής χθες, 
τού κόσμου πού χάνεται. "Οχι 
λοιπόν μελαγχολικές σκέψεις 
στο γυρισμό. Μέ τις όμορφες 
έντυπώσεις, μέ τό ξεκουρασμέ
νο μυαλό, μέ τήν όμορφη πα
ρέα, μέ τις νέες γνωριμίες στο 
βαπόρι, θά περάσουν οί τρεις 
.μέρες τής έπιστροφής.

Άλλά ακόμα δέν είμαστε 
παρά στο ξεκίνημα. "Οσους 
λοιπόν δέν έπνιξαν οί άνάγκες 
τής καθημερινής ζωής καί μπό
ρεσαν μέσα σ’ ένα χρόνο (όιπ 
τό περυσινό καλοκαίρι) καί 
μαζέψαν τις 1.700 δραχμές 
πού είναι ή προκαταβολή γιά

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

0 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΕΓΩΝ
Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ
--------- ♦---------

ΑΝΑΓΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ή Διοικ. Επιτροπή τοΰ άνα- 
συσταθέντος Συνδέσμου ’Αστέγων 
5Γ άνακοιινώσεώς της ύπ’ άριθ. 
2 τής 21 )4)59 γνωρίζει ότι έπε- 
σκέφθη τον Προσωπάρχην κ. Σπη, 
λιόπουλον μετά τοΰ οποίου συν- 
εζήτησε τό στεγ αστ ικόν πρόβλημα 
καί τάς δυνατότητας Χύσεως αυ
τού, πρόκειται δέ νά παρουσια- 
σθή καί είς τον κ. Διοιικητήν.

’Επίσης έκυικλοφόρησεν ειδικά 
άπογραφιικά δελτία τά όποια, κοη 
Τά τάς οδηγίας της,, πρέπει νά 
συμπληρώσουν τά έμπίπτοντα είς 
τάς διατάξεις τοΰ άπό 28)1)52 
έγκριθέντος υπό τοΰ Γεν. Συμβουν 
Χίου τής Τραπέζης Κανονισμού 
Στεγόσεως, ήτοι οί συιμπληρώ- 
σαντες άνω τών 10 έτών υπηρε
σίαν έν τή Τραπέζη, οί στερού
μενοι αυτοί ή αί συζυγοί των έ- 
παρκοΰς ίδ ιο.κτήτου κατοικίας ώς 
καί, άγροτικής περιουσίας έκ τοΰ 
προϊόντος τής όποιας νά δύνανται! 
ν’ αποκτήσουν στέγην.

Άπογραφικά δελτία, δύνανται, 
συμψώνως προς την άνακοίνωσιν, 
νά ιύπσβάλουν καί οί έκ τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών προερχάμενιο.ιιί 
συμπληροΰντες μόνον τήν πρώτηV 
σελίδα (στοιχεία) καί όχι τήν 
δευ τέραν (αΐτησιν έγγραφης) 
διότι ό κανονισμός δέν προβλέπει 
τούτο. Συνιστάται ή μετά πόσης] 
ακρίβειας, συντομίας καί άντικει- 
μεν ικότητος συμπλήρωσις τών 
δελτίων. Οί συμπληροΰντες τά 
δελτία συνάδελφοι πρέπει νά τά 
στέλλουν οί μεν τών Αθηνών καί 
Πειραιώς είς τον κ. Άθαν. ’Αμυ- 
λίδην—Κεντρικόν Κατάστημα ή
κ. Γ. Σ άκιελλαρόπουλο ν----Δισίκη-
σις—'γπηρεσίαν Συν)τος, αί δέ 
τών επαρχιών μερίμνη τών αντι
προσώπων τού Συλλόγου Υπαλ
λήλων ΕΤΕ είς τήν Δ Ε. τού συν
δέσμου ’Αστέγων (Αιόλου 86).

Προθεσμία υποβολής 30)4)59

διά τό Κέντοον καί 5.5.59 διά τάς 
επαρχίας.

‘Υπό τής Δ Ε. καθωρίσθη δι
καίωμα έγγραφης είς τον σύνδε
σμον δραχ. 10 καί μηνιαία εισ
φορά έκ δραιχ. 5. "Εκαστον -μέ
λος οφείλει είς τον σύνδεσμον ή
δη δραχ. 20 ήτοι τό διικαίωίμα 
έγγραφης καί 2 σύνδρομάς ’Απρι
λίου—Μαΐο-υ 1959. Οί μεν τών 
επαρχιών θά έπισυνάψουν προς 
τούτο είς τήν αΐτησίν των άντί- 
γραφον γραμματίου είσπράξεως 
καταθέσεως ίσου ποσού είς πίστω- 
σιν τού παρά τώ Καταστήματι! 
λογ)σμοΰ τοΰ Συνδέσμου ύπ’ άριθ. 
481.244 -οί δέ τοΰ Κέντρου θά 
καταβάλουν τό πο,σόν τούτο κατά 
Τάς αρχαιρεσίας.

Παίρατηρεΐται ομιως ΰπο τών 
ένδιαφ-ειροιμιένων συΐναδέλφωιν τής 
Τραπέζης, καί ή Δ ι ο ί κ η σ ι ς τοΰ 
Συνδέσμου έχει άναγνωρίσει, ότι 
(υπάρχει άνάγκηι Τ!ροποποιή|σεως 
τού Κανονισμού τοΰ Συνδέσμου 
διότι α ίάνάγκαι προς» στέγασιν 
δέν περιο-ρίζονται μόνον είς τά 
ΰπο τοΰ πεπαλαιωμένου κανονι
σμού τού 1952 πρσβλεπόμενα μέ
λη, ή δέ υπό τής Διοικήσεως με
λέτη διά τό στεγαστικόν προβλέ
πει ευρυτέραν τήν ιδιότητα τού 
άστεγου. Θά πρέπει λοιπόν προς 
τά σημιεϊοιν τούτο νά ιύπάρξη συμ
φωνία χαρακτηρισμού ικα-ί άριίθμοΰ 
συνεπώς δικαιούχων, ώστε αί 
π-ροσπάθιε ιαι- ινά στραφοιύν όλο- 
ικληρωμέναι πλ-έο-ν είς τούς ό
ρους καί τά ποσά τής δανειοδο- 
τήσεως.

’Εν οψει λοιπόν τροποποιήσεως 
τού Καινόν ι-σμοΰ, -κρίνεται σκόπι- 
(μον, όπως πρός -ολιακλήρωσιν τών 
στοιχείων, ό Σύνδεσμος διά νεω- 
τέρας το-υ εγκυκλίου νά ζητήση 
Την υποβολήν δηλώσεων και διά 
Τούς μή συιμπληρώσαντας είσέτ ι 
δεκαετή υπηρεσίαν συναδέλφους 
ανεξαρτήτως προελεύσεως.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ERNST AEPPLI: «Σύγχρο
νος Θεραπευτική Ψυχολογία».

Πρόλογος — Μετάφρασες: 
Λουκά Π. Μανδάιλου 

Ν ευρ οψυχ ι άτ ρου

Μόλις έκυκλοφόρησε τό τε
λευταίο ν βιβλίον τού διάσημου 
Ελβετού ψυχολόγου Έρνέστου 
Αΐππλη «Σύγχρονος θεραπευ
τική ψυχολογία», τό όποιον 
προλογίζει ικαΐ μεταφράζει ό 
νευροψυιχιατρός κ. Λουκάς Π. 
Μάνδαλος. Περιλαμβάνει έν ό- 
λω τέσσαρα κεψοιλαια. Είς τό 
πρώτον αναλύεται ή υψηλή α
ποστολή καί τό δύσκολον κοι
νωνικόν εργον τού ψυχολόγο-υ, 
ώς συμβούλου πλησίον όλων 
εκείνων, οί όποιοι έχουν ανάγ
κην ψυχικής βοήθειας καί πνευ
ματικής συ μπαραστάσεω ς καί 
τών οποίων τήν θέσιν, συμπε
ριφοράν καί ψυχοσύνθεσιν πε
ριγράφει διεξοδικώς ό συγγρα- 
ψεύς είς τό δεύτερον κατά σει
ράν κεψόολαιον. Έν συνεχείοι 
είς τό τρίτον κεψάλαιον αναλύ
ονται κατά τον πλέον έπιστη- 
μσνικόν τρόπον αί ένδοψυχικαί 
συγκρούσεις, αί δυσχέρειαι

τό ταξεΐδι άς έτοιμάζσνται. Οί 
υπόλοιπες 1.900 δρχ. είναι μέ 
. . . δόσεις, 95 δρχ. τό δεκα
πενθήμερο. . . κι’ έχει ά Θεός.

Σ.Σ. "Ηδη έγινε ή πρώτη 
κρουαζιέρα στις 16—25.4.59 
καί ή δεύτερη γίνεται στις 5— 
14.5.59. Οί έπόμενες θά γί
νουν μέ τήν ακόλουθη σειρά: 
προσαρμογής τού ανθρώπου

ΑΦΙΞΕΙΣ
Έκ Πειραιώς Έκ Νεαπόλεως Είς Νεάπολιν Είς Πειραιά

3η 24)5 31)5 26)5 2)6
4η 12)6 19)6 14)6 21 )6
5η 1)7 8)7 3)7 10)7
6η 20)7 27)7 22)7 29)7
7η 14)8 21)8 16)8 23)8
8η 2)9 9)9 4)9 11)9
9η 21)9 28)9 43)9 30)9

10η 10)10 17)10 12)10 19)10
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ! 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΑΚΗ

Συμβεβλημένη μετά τοΰ ΤΥΠΕΤ 
Σκουφά 59 — Τηλέφ. 611-172 

12 π.μ. καί 4 — 8 μ.μ.8
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προς τήν σκληρότητα καί τάς 
απαιτήσεις τής έποχής μας, τό 
άγχος καί ή άβεβαιότης είς τήν 
μοντέρναν ζωήν. Τό- τέταρτον 
πλέον έκτεταμένον κεψάλαιον, 
περιλαμβάνει τήν ψυχολογικήν 
καθοδήγησιν μέ όλας έκείνας 
τάς συμβουλάς καί τάς κατευ
θύνσεις αί όποϊαι ή μπορούν 
νά διαφωτίσουν κάθε άνήσυχοΥ 
καί άπελπισμέναν άνθρωπον 
τής έποχής μας καί νά ανοί
ξουν νέας προοπτικάς άντιιμε- 
τωπίσεως τών δυσκολιών του.

Έξ ’ίσου ένδιαψέρον είναι ό
τι είς τό βιβλίον αυτό θίγεται 
κατ’ εξοχήν τό πρόβλημα τών 
νευρώσεων, τό όποιον δυστυχώς 
τόσον μονομερώς καί απολύτως 
1—καί κατά συνέπειαν μέ ύπέρ- 
ογκον οικονομικήν έπιβάρυνσιν 
—-άντιμετωπίζεται σήμερον εν
τός καί αυτών ακόμη τώιν1 α
σφαλιστικών ταμείων τών δια
φόρων Τραπεζών. Ό νευρωσικός 
σήμερον ή ύποβάλεται είς μα-< 
κροχρόνιον διά φαρμάκων θερα
πείαν υπό τών νευρολόγων ή 
εΐσάγεται είς ψυχιατρικήν Κλι
νικήν. Ή πρώτη θεραπεία εί
ναι συμβατική καί μονομερής, 
ένώ ή δευτέρα έπιστημονικώς 
άντειϊδείκνυται είς τάς περισσό 
τέρας τών περιπτώσεων. Καί ό
μως ή κοινωνική προσαρμογή 
πολλών νευρωσικώιν ανθρώπων 
καί ή έπίλυσις τών ψυχολογι
κών προβλημάτων των θά διευ- 
κολύνετο τά μέγιστα, έάν υπήρ
χε ή δυνατότη,ς τής συναντήσε- 
ώς των μέ τόν ψυχολόγον — 
Σύμβουλον ή μέ τόν ’Ιατρόν, 
έκεΐνο-ν ό όποιος θά έχει είδι- 
κευθή είς τήν θεριαπευτικήν 
σύγχρονον ψυχολογίαν.

’Ιδιαιτέρως είς τήν χώραν 
μας, όπου ό ρόλος τόσον τής ι
ατρικής ψυχολογίας καί ψυχο
λογικής καθοδηγήσεως, όσον 
καί τής ψυχοθεραπείας ύποτι- 
μάται, θά πρέπει τό βιβλίον 
αυτό τού Έρνέστου Αΐππλη νά 
μ-ελετηθή όχι μόνον άπό τούς 
ψυχολόγους καί παιδαγωγούς 
τούς ιατρούς, τούς νευροψυιχιά- 
τρους, άλλα καί άπό κάθε άν
θρωπον ό όποιος αισθάνεται 
ανησυχίας διά τά προβλήματα 
τής ζωής.

ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ 
τ. ’Επιμελητής Ευαγγελισμού 
Δέχεται τά Μέλη τού Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. καθ’ έκάστην- 8—1 0 π.μ. 
και 5—7 μ. μ. άδ. Σολωμού 
20 — Έξάρχεια, τηλέψωνο-ν 

615.237.
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ
■=► Συνέχεια έκ της 1ης σελίδας
ών (Σ.Σ. ώς καί αμοιβής νεο- 
ττροσληφθέντος προσωπικού). 
Αιτιολογούνται επίσης αί αύ- 
ξήισεις εις τούς φόρους (ηύξητ 
μένος Φ.Κ.Ε.) τάς αποσβέσεις
Κ' ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣ I Σ 
Κατά το 1958 κατεβλήθη προσ
πάθεια εξοπλισμού των συναλ
λακτικών υπηρεσιών διά τών 
καταλλήλων λογιστικών μηχα
νών ώς καί έπεκτάσεως τών ερ
γασιών τοΰ μηχανολογιστικοΰ 
συγκροτήματος εις νέους το
μείς. Ή έπέκτασις αυτή προ- 
βλέπεται όπως συμπληρωθή μέ
χρι τέλους τού 1960 ώστε ν’ ά- 
ποδοθή το σύνολον σχεδόν τού 
προσωπικού εις την έξυπηρέτη- 
σιν τής πελατείας.--------- -----------

Η ΕΚ1ΘΕΣΙΣ

‘Ο κ. Διοικητής έν συνεχεία ά- 
νεφέρθη εις τά πλέον ουσιώδη ση
μεία τής έκθέσεως αύτοΰ ή όποια 
περιλαμβάνει:

1. Τάς διεθνείς Οικονομικός Ε
ξελίξεις κατά τό 1958, συγκει- 
ιμένας εις την χαλάρωσιν τής δι
εθνούς οικονομικής δραστηριάτηπ 
τος, τήν ϋφεσιν εις τάς Ήνωμ. 
Πολιτείας τής ’Αμερικής ικαί τήν 
Δυτικήν Ευρώπην, τήν μετατρεψι- 
μότητα καί τήν οικονομικήν ένο- 
ποίησιιν τής Δυτικής Ευρώπης.

2. Τον αντίκτυπον τών Διεθνών 
Οικονομικών εξελίξεων έπί τής Ελ
ληνικής Οικονομίας, έκδηλωθέντα 
δΤ ΰφέσεως εις τό ίσοζύγιον έξω- 
τερικών πληρωμών, όφειλομένης 
κυρίως εις τήν μείωσιν τής εισα
γωγής συναλλάγματος έξ άδηλων 
πόρων, ενώ άντιθέτως τό ’Εμπορι
κόν ίσοζύγιον ηύνοήιθη έκ τής έξε- 
λίξεως τών διεθνών τιμών κατά τό 
I 958. Ή παρατηρηιθεΐσα στάσιμό- 
της τών εξαγωγών δέον ν’ άπσδο- 
θή ιείς έτέραυς λόγους, ίδίςι είς 
πήν μείωσιν τής γεωργικής παρα
γωγής, καί όχι εις τήν διεθνή οι
κονομικήν υφεσιν Συνιστάτοι1 
προς τούτο, όπως γίνουν ριζικαί 
μ,εταδολαί εις τά στάδια διαδικα
σίας παραγωγής καί διαιθέσεως 
τών προϊόντων καί άνάπτυξις έ- 
ξαγωγικής πολιτικής ίδίςι προς 
τήν ,κατεύθυνσιψ τής έξαντλήσεως 
τών περιθωρίων τών εξαγωγών μας 
προς τάς χώρας τών διμερών 
συμψηφισμών. ‘Ομοίως ή ϋφεσις 
δεν επηρέασε τήν βιομηχανικήν 
παραγωγήν λόγιρ τού αποκλειστι
κού προσανατολ ισμοΰ τής τελευ
ταίας πρός τήν έσωτερίικήν αγο
ράν, πλήν όμως ή τοιαύτη άνεξαρ- 
άοποίησις επηρεάζει τήν ‘Ελληνι
κήν βιομηχανίαν δυσμενώς άπό ά-ί 
πάψεως παρακολουθήσεως τών ευ
νοϊκών εξωτερικών εξελίξεων καί 
Ιτής έκ τούτων ωφελεί ας, δι' δ καί 
καθίστασαι επιβεβλημένη ή άνα· 
σύνθεσις τής έλληινικής οικονομί
ας μέ δάσιν την βιομηχανικήν ά- 
νάπτυξιν, ώς κυριώτερον μέσον 
τής βελτιώσεως τού εθνικού εισο
δήματος καί τής έξασφαλίσεως 
πλήρους παραγωγ ικής άπασχολή- 
σεως είς τό έργατ ιικόν δυναμικού 
τής χώρας.

Αί μελλοντικά ί διεθνείς οίκονο- 
μικαί εξελίξεις προοιωνίζονται λί
αν αισιόδοξοι λόγιρ τού τέλους τής 
οικονομικής ύφέσεως είς Η.Π.Α., 
τό όποιον θ’ άκολσυθήση συντάμως 
καί ή Δ. Ευρώπη,, τής χαλοορώσεως 
τής έντάσεως είς τάς σχέσεις με
ταξύ Δυτικού Κόσμου καί ’Ανατο
λικού Συνασπισμού καί τής ένο- 
παιήσεως τής οικονομικής όργανώ- 
σεως τής Δ. Ευρώπης. Έπιβάλλε- 
ται δθεν ή προσαρμογή τών όρων 
τής εγχωρίου παραγωγής καί τού 
έξαγ. έμπορίαυ έπί απολύτως 
συγχρονισμένης βάσεως, ϊνα δυνη- 
θή ή έλληνική οικονομία νά έπω- 
φεληθή έκ τών διανοιγομένων δυ
νατοτήτων.

3) Τά επιτεύγματα τής 'Ελλη
νικής Οικονομίας κατά τό 1958 
χαρακτηρίζονται άπό μείωσιν τού 
όγκου τής γεωργικής παραγω
γής καί μικρόν αϋξησιν, κατά 4%, 
τού εθνικού εισοδήματος. Ή είκών 
αΰτη οφείλεται είς τήν, βάσει έ- 
σφαλμένων προβλέψεων τών βιο- 
ιμηχ. έπιχ)σεων, λίαν σημαντικήν 
αϋξησιν τής παραγωγής των, ε
νώ λόγιρ τής άπροίλέπτου κάμ
ψεως τώνγιεωργικών εισοδημάτων 
προεβλήθη αδυναμία τής έγχωρίας 
ζητήσεως όπως άπορροφήση τού
την, συσσωρευθέντων οίίτω αδια
θέτων αποθεμάτων, πέραν τών τού 
εισαγωγικού ίέμπορίου τοιούτων. 
Οΰτω τταρουσιάσθη τεχνητή διόγ- 
κωσις τού εθνικού προϊόντος καί 
χαλάρωσις είς τήν άνοδον τής ’Ε
θνικής μας Οικονομίας. Αί Νομι
σματικά! καί δημοσιονομ ικαί εξε
λίξεις χαρακτηρίζονται άπό τήν 
πλήρη έξοιυδετέρωσιν τών πηγών 
πληθωριστικών πιέάεων καί χαλά- 
ρωσιν τών τιμών χονδρικής πωλή- 
σεως, όφειλομένην καί είς τήν κάμ- 
ψιν τών τιμών τών έκ τού εξ)κοΰ 
προϊόντων.

4) Τάς πιστωτικάς συνθήκας 
κατά τά 1958, χαρακτηρίζει ή ά- 
-νεξαρτοποίησις τών εμπορικών 
Τραπεζών άπό τά κεφάλαια τού 
εκδοτικού προνομίου, τά όποια δέν 
καλύπτουν πλέον παρά τό 1 1 % τών 
χορηγήσεων των ένώ ή έξ ιδίων 
διαθεσίμων τών Τραπεζών πιιστο- 
δότησις τής οικονομίας καλύπτει 
τό 59% τών πιστώσεων. "Ετερον 
χαρακτηριστικόν τής πιστοδοτήσω 
ως κατά τό 1 958 είναι ή πραγμα- 
τοποίησις είς εύρυτέραν έκτασιν 
(μακροπροθέσμων χορηγήσεων, τό 
ιμεγαλύτερον μέρος τών οποίων

διετέθη είς τήν γεωργίαν, κατά 
δεύτερον δέ λόγον είς τον οικισμόν 
καί τά μεταλλεία, μικρόν δέ μέρος 
είς τήν βιομηχανίαν, ένώ τό πλεΐ- 
στον τών βραχυπροθέσμων πιστώ
σεων διετέθη είς τήν βιομηχανίαν.

Ως πρός τάς καταθέσεις παρε- 
τηρήθη έπιβράδυνσις, όφειλομένη 
είς την μείωσιν τού ρυθμού αΰξήσε- 
ως τού Εθνικού εισοδήματος, έξ 
ής καί τά μικρότερα περιθώρια ά
πατα μι εύσεως. -Ό ρυθμός όμως 
αύξήσεως, καίτοι μικρότερος, εί
ναι καθ’ έαυτόν πολύ υψηλότερος 
συγκρινόμένος πρός τό ’Εθνικόν 
είσόδηιμα. Γενικώς παγιοΰται και 
έπεκτείνεται ή τάσίς πρός άποτα- 
μίευσιν είς τούτο δέ συνέβαλε καί 
η ΕΤΕ είσαγαγοΰσα νέους τρόπους 
προσελκύσεως τώιν άποταμ ιευμά- 
τών καί συγκεντρώσεως οϋτω τού 
60% τών ίδιωτ. Καταθέσεων τών 
εμπορικών Τραπεζών.

5) Κατευθύνσεις Πιστωτικής 
Πολιτικής. Τό κεφάλαιον τούτο ά- 
ναφέρεται είς τήν άντιμετώπισιν 
Τών προβλημάτων τής πιστωτικής 
αγοράς 6) τοΰ τραπεζικού συστή
ματος, γ) τών πιστοδοτούμενων ε
πιχειρήσεων, καταλήγει δέ eiq 
συγκεκριμένας προτάσεις διά τήν 
άσκησιν μιιάς υγιούς Βιομηχανι

κής καί Πιστωτικής Πολιτικής,, 
κύριος άξων τής όποιας είναι ή 
ένίαχυσις τών έπιτυγχανουσών τόν 
σκοπόν των βιομηχανικών έπιχει- 
ρήαεων, ώς καί τών νέων καί τών 
εκσυγχρόνιζαμένων τοιούτων, τό
σον άπό κρατικής πλευράς δι’ ει
δικής φορολογικής καί δασμολογι
κής πολιτικής ώς καί παροχής τε
χνικής ικαί οργανωτικής βοήθειας, 
όσον καί άπό πιστοδοτικής πλευ
ράς διά τής προσαρμογής τών ό
ρων χρηματοδότησεως τού ιΟΧΟΑ 
καί τών εμπορικών τραπεζών πρός 
εν πρόγράμμα άπσφασ ιστ ικωτέρας 
πολιτικής έννσχύσεως τής βιομη
χανίας. Πρός τήν ,κατεύθυνσιν ταύ- 
την, κύριον χαρακτηριστικόν τής 
όποιας θά ή το καί ή μείωσις τοΰ 
τόκου χορηγήσεων, ή ΕΤΕ θά συν- 
έβαλε τά μέγιστα υπό τήν προυπό- 
θεσιν τής επαναφοράς είς αυτήν 
τών χσμηλοτάκων κεφαλαίων της, 
άτι να νΰν εύρ ίσκονται δεσμευιμενα 
είς άλλους φορείς, παρεχόμενα είς 
άλλους τομείς. Τέλος ζητείται r 
έξεύρεσις τρόπου υγιούς χρηματο- 
δοτήσεως τών έμπορικών επιχειρή
σεων ώστε τό βάρος τής πιστοδσ 
τ ή σεως τής διακινήσεως τών προϊ
όντων νά μή τό φέρη ή βιομηχανία.

-<!>-

Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
Ό κ. 'Εξηντάρης συγχαίρει τήν 

Διιοίκησιν διά τά έπιτευχθέντα ά- 
ποτελέσματα καί ζητεί άπό αυτήν 
όπως προβή είς τήν ίκανοποίησιν 
τών αίτημόπων τών ,υπαλλήλων.

Ο κ. Γ. Μυλωνάς συγκρίνει τάς 
προηγουμένας Συνελεύσεις αί ό
ποια ι έχ αρακτη ρ ί ζο ντο άπό τάς 
διαμαρτυρίας τών ΜΙετόχων διά 
τήν μή παροχήν ή τήν παροχήν μή 
ικανοποιητικού μερίσματος ώς καί 
;άπά τά παράπονα τών υπαλλήλων 
διά τήν όξυνσιν τού προβλήματος 
τού Ταμείου των Συντάξεως, μέ 
τήν σημερινήν κατά τήν οποίαν 
καί τό μέρισμα είναι κανονικόν 
λόγψ τής άνςχλογίας αύτοΰ πρός 
τό ύψος τών τοτοθετηοεων «αί τό 
’Ασφαλιστικόν πρόβλημα τών υ
παλλήλων παρουσιάζει υφεσιν. 
Πρέπει όμως ή Διοίκησις έξυπηρ 
ρετοΰσα καί τό συμφέρον τών Με
τόχων νά φροντίση διά τά αιτήμα
τα τών υπαλλήλων ίδίςι τής βελ
τιώσεως τών μισθών των. ’Επίσης 
τό ’Ασφαλιστικόν πρόβλημα πρέ
πει νά Χυθή όριστικώς ϊνα μή έ- 
ίπιπίπτη ολόκληρον τό βάρος είς 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

’Εκφράζει τήν ίκανοποίησιν του 
διότι ή ’Εθνική Τράπεζα αντιλαμ
βάνεται τάς άτελείας τής πιστω
τικής πολιτικής καί δίδει τάς 6ε- 
σύσας κατευθύνσεις αί όποΐαι πρέ
πει νά είσακουσθοΰν παρά τής Πο
λιτείας. Διαφωνεί μέ τήν έκθεσιν 
τής Διοικήσεως είς τό σημιεΐον 
καθ’ δ ή χαλάρωσις τής έλληνικής 
οικονομίας αποδίδεται είς τάς έ- 
πιχειρήσεις, όφειλομένην κατά 
τήν γνώμην του είς τήν γενικήν 
πτώσιν τών συναλλαγών συνεπείς 
μειώσεως τών αγροτικών είσοδη-

έπιτιμά τήν τακτικήν τών δι’ υψη
λών καί ασταθών επιτοκίων κατα
θέσεων πριοσέλκυσ ιν καταθετών 
ιύποστηρίζων οτι κυριώτερος τρό
πος είναι ή άποζημίωσις τών πα
λαιών καταθετών.

Ό κ. Γ. Βασιλειάδης τονίζει ό
τι τά έπιτεύγματα τής Τραπέζης 
οφείλονται κατά μέγα μέρος είς 
το Προσωπικόν. Ζητεί άπό τήν Δι 
ιοίκησιν τής Τραπέζης όπως κάμη 
σύστασιν είς τήν Κυβέρνησιν ό
πως λάβη σοβαρά μέτρα διά τήν 
κατάπαυισιν τής σοβούισης κρίοεως 
είς τήν βιομηχανίαν παρά τήν έ- 
ξαγγελλομένην ανθήραν κατάστα·. 
σιν τής οικονομίας.

Τά ζητήματα τών υπαλλήλων 
πρέπει νά επιλυθούν διότι ή Τρά
πεζα ώς ’Εθνικόν "Ιδρυμα πρέπει 
πέραν τής οικονομικής ν’ άσκή και 
Κοινωνικήν Πολιτικήν δίδουσα τά 
παράδειγμα είς τόν τομέα αυτόν. 
Συνιστά τήν θέσπισιν κοινού πό
ρου διά τήν παγίαν ένίσχυσιν καί 
άνόρθωσιν τών ’Ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών τών Τραπεζικών Υπαλ
λήλων καί τών υπαλλήλων Έμπορ.
’ Επιμελητιηρ ίων.

-Ο κ. Κ. ιΜιελ ι σσαρ ύπουλο ς. Υ
ποστηρίζει ότι τό διδόμιενσν υπό 
τής ΕΤΕ μέρισμα είναι καί εντός 
τών ορίων τής οικονομικής' δράσε- 
ως τής Τραπέζης, άλλα καί εντός 
τών ορίων τής αποστολής αυτής 
διότι ή Τράπεζα ώς Κοινωνικός 
κατ’ εξοχήν ’Οργανισμός δέν α
σκεί πολιτικήν μερίσματος. Θεωρεί 
έπίσης ορθήν τήν πολιτικήν τών υ
ψηλών έπιτακίων καταθέσεων καί 
σημειοΐ τήν άντίφασιν το ΰκ. Πει- 
ρουνάκη, όστις αν καί υποστηρί
ζει ότι τά αποτελέσματα οφείλον
ται είς τήν αϋξησιν τών Καταθέ-

,μάτων ή μή πρόβλεψις τής όποιας σεων, ζητεί αϋξησιν τού μερίσμιαυ 
οφείλεται είς έλλειψιν προγραμμα
τισμού.

Ό κ. Σ. Γικ,ιτάκος (Πρόεδρος 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης 
’Αθηνών). Συνηγορεί υπέρ τών λε- 
χθέντων υπό τοΰ όμιλήσαντος έν 
τφ μεταξύ Προέδρου τού Σ.Υ.Ε.Τ. 
Ε. κ. Καραπάνου άναφέρεται δέ, 
συμπληρωματ ικώς, εις τά ικανο
ποιητικά περιθώρια τά όποια πά

τος και πτωσιν του επιτοκίου κα
ταθέσεων.

Ό Διοικητής κ. Δη μ. Χέλμης 
δευτιερολογών ύποστηρίζει τήν 
προσπάθειαν τής Τραπέζης πρός 
δημιουργίαν εκτάκτων άπαθεματι- 
κών, απαραιτήτων διά τήν διασφά- 
λισιν τών ζημιών, ώς πρός δέ τό 
Iμέρισμα κρίνει τούτο κανονικόν ά- 
νερχόμενον είς τό 8% τής αξίας

ρουσιάζουν τό στοιχεία τού ’ Ισο- 'θζ μετοχής μή δυνάμενον ν αυ-
λογισμοΰ διά τήν αϋξησιν τών α
ποδοχών τών ι υπαλλήλων ώς καί 
διά τήν αναδρομικήν ίσχύν του 
προσφάτως έφαρμοσθέντος νομί
μου υπολογισμού τών αποδοχών 
(ορισμένων κατηγοριών τοΰ Προ
σωπικού (ένσωμάτωσις έπιδοιμόί- 
των κλπ.).

‘Ο έκπρόσωπος όμάδος ’Ανω
νύμων ‘Εταιρειών κ. Λούβαρις ε
πικροτεί τό έργον τής Διοικήσεως 
εκφράζει αίσιοδόξους προβλέψεις 
διά τό μέλλον τής Τραπέζης καί 
θεωιρεϊ τό προσωπικόν ί καν οποί η- 
θέν!

Ό κ. Ήλ. Χατζηανδρέου (Πρό
εδρος Συλλόγου Συντ)χων ΕΤΕ) 
διαπιστώνει ότι ή Τράπεζά μας 
είς πείσμα όλων τών αντιξοοτή
των, τάς οποίας αντιμετώπισε, ά- 
πεμάκρυνε τούς κινδύνους καί κα
τέλαβε τήν θέσιν ή όποια τής Α
νήκει. Έκ τών έπιδιώξεων τοΰ Προ
σωπικού προεΐχε κατά τό παρελ
θόν ή κατοχύρωσις τών ’Ασφαλι
στικών Ταμείων. Διά τό μέλλον 
περιμένει άπό τήν Τράπεζαν νά 
κόμη τό καθήκον της απέναντι τών 
συνταξιούχων εντός τών δυνατο
τήτων της όπως τά έκαμον οί συν
ταξιούχοι είς τό παρελθόν ΰποφέ- 
ροντες καί άναμένοντιες. Διευκρι
νίζει ότι ή πιστή τήρησις τού Ν. 
3662)57 έπιλύει τό ’Ασφαλιστι
κόν πρόβλημα.

Ό κ. Παπάζογλου άνέμενε με- 
γαλύτ-ερον μέρισμα καί τούτο κα
τά τήν γνώμην του, ήτο καί ή γνώ
μη τής αγοράς διότι ευθύς ώς έ- 
δημοσιεύθή ό ’Ισολογισμός ή άξια 
Τών μετοχών παρουσίασε πτώσιν.

‘Ο κ. Ν. Πειροωνάκης κρίνει τά 
άποτελέσματα όφειλόμενα κυρίως 
είς τήν αϋξησιν τών Καταθέσεων. 
Ζητεί μεγαλυτέραν ίικανοπιοίησιν 
τών μετόχων άναγγελίαν τοΰ πίνα
κας τών ’ Επισφαλών Χρεωστών# 
περιορισμόν είς τάς- δημοσιεύσεις,

ξηθή καί εάν άκόμη υπήρχε τοι
αύτη πρόθεσις, ελλείψει περιθωρί 
ων.

-<«>-

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥκ.

ικ.Διοιικητά, κ. Σύμβουλοι, κ.
Μέτοχοι,

Κατά τήν περυσινήν Συνέλευσιν 
είς ήν παρέστην ύπό τήν διττήν 
ιδιότητα τοΰ μετόχου καί έκπρο 
σώποιυ τού σώματος τών συναδέλ- 
ψων μου ϋπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδοςι, άνέπτυξα- 
δι’ ολίγων τήν οικονομικήν πορεί
αν τής Τραπέζης καί τάς διαγρα- 
φοιμένας, δυνατότητας περαιτέρω 
βελτιώσεως τής θέσεως αυτής.

Σήμερον, μεταφέ,ρων τόν θερμόν1 
χαιρετισμόν τών συναδέλφων μου 
και τάς εΰχάς των διά τήν πρόο
δον τού ‘Ιδρύματος, τό οποίον μέ 
αύταπάρνησιν εξυπηρέτησαν κατά 
τά άπολσγιζάμενον έτος 1958, εκ
φράζω τάς ευχαριστίας των πρός 
τόν κ. Διοικητήν διά τό έγκώμιον 
τό όποιον έ’πλεξε δι’ αυτούς, πρά
γμα τό όποιον αποτελεί ηθικήν ά- 
'ναγνώριοιν τών θυσιών των καί 
διά τήν όμολογηθεΐσαν διαπίστω- 
σιν τής ανάγκης ίκανοποιήσεως 
τών αιτημάτων των.

Ό ομιλητής έν συνεχείςι άνε- 
φέρθη εις τήν άναπτυχθεΐσαν 
δραστηριότητα ύπό τής Τραπέ
ζης κατά τό 1 958 καί τά πρα- 
Ι'ματοποιηθέντα αποτελέσματα, 
έκφράσας τά ειλικρινή συγχα
ρητήρια τού Σώματος τών Υ
παλλήλων πρός τήν Διοίκηισιν 
ή-ής Τραπέζης. Καί έσυνέχισεν: 

‘Αποτελεί έξ ϊσου καθήκον τής

εκπροσωπησεως να επισημανη την 
ανάγκην σεβασμού τής ιεραρχίας. 
Λέγω δέ τούτο διότι ολίγον με
τά τήν ύπό τοΰ κ. Διοικητοΰ άνά- 
ληψιν τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης, συνεπείς; κακών εισηγήσεων, 
έση με ι ώθησαν σφάλματα τά όποια 
είχαν ώς συνέπειαν τόν ψυχικόν 
τραυματισμόν μεγάλης μερίδας 
συναδέλφων ανώτατων καί άνωτέ- 
ρων βαθμών.

Πιστεύω όμως ότι ό κ. Διοικητής 
άντελήιφθη ήδη οποία κατάστοισις 
έδημιουργήιθη καί θά άσχαληθή 
διά την ταχυτέραν θεραπείαν της.

Πέραν τούτων τό σώμα τών ύ- 
πάλλήλων τελεί ύπό μίαν γενικω- 
τέραν πικρίαν περί τήν μεταχεί- 
ρισίν του.

Κύριοι Μέτοχοι,,
Ό κ. Διοικητής άν έφερε ν έν 

τφ άπολογισμφ του δτι «ό ζήλος, 
ή έργατικότης καί ή άφοσίωσις 
τού προσωπικού άπετέλεσαν ενα 
ιτφν ικυρ ιωτέρων συντιελεστών τής 
έπιτεύξεως τών ύπό κρίσιιν σας 
λίαν 'ικανοποιητικών αποτελεσμά
των».

,‘Ό Κος Διοικητής θά μοΰ έπι- 
τρέψη συμπλη,ρών καί τά όσα 
προεΐπον νά έπαναλάβω ότι τ’ ά- 
ποτελέσματα δέν πρέπει νά λη- 
φθοΰν ώς δείκτης άσιφαλοΰς ανό
δου τής Τραπέζης διότι δεΐκται 
μιάς πραγματικής καί ομαλής α
νόδου τής Τραπέζης είναι δύο.

1. Ή σνγκεκρστιηιμένη καί ορθή 
προβολή τού Προσωπικού τ όόποΐ- 
ον καλείται νά έπιτελέση ένα γι- 
γαντιαίον έργον καί

2. Τό ύψος τών εργασιών τής 
Τραπέζης έφ’ ών τόν λόγον έχει 
ή Διοίκησις, ικαί τά έκ τούτων 
προίκ'ύπτοντα άποτιελέσματα!.

Το Προσωπικόν περιέβαλε μέ 
τόν έπιβαλλόμενον σεβασμόν τόν 
νέον Διοικητήν του, άφοσιώθη είς 
τό καθήκον του καί μέ έπηυξημέ- 
νην τήν αγάπην του πρός τό "Ι
δρυμα έπραιξε καί εφέτος πάν τό 
άνθρωπίνωις δυνατόν ’Οφείλω δέ 
νά ιεί’πω ότι παρά τό γεγονός ότι 
δέν ηύξήιθη άριθμητικώς, εί μή μό
νον «ατά τούς τελευταίους μήνας 
τοΰ έτους 1958 καί διά βαθμιαίων 
ποοσλήψεων, κατωρθωσιε νά φέρη 
είς πέρας τό άπό ημέρας είς ημέ
ραν αύξανόμενον βάρος, έλπίζον 
οτι θ’ άναγνωρισθοΰν αί θυσίαι 
ιτσυ

Δυστυχώς τήν στιγμήν ταύτην 
ή άμιΟ'ΐβή τής εργασίας εύρ ί σκέτα ι 
είς τά γνωστά ιέπίπεδα τού έτους 
1955 παρά τήν -είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν έτους 1957 δναβεβσί- 
ωσιν τοΰ τότε Διοικητοΰ κ. Κυρια- 
κιοπούλου ότι ή Τράπεζα οφείλει 
καί θά προέλθη συντόμως είς τήν 
βελτίωσιν τής οικονομικής θέσε- 
ώς του, έν συνεχεία τών απομάχων 
συναδέλφων μας καί τέλος τών 
Μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,
Δέν διαμαρτύρομαι διά τήν α

νατροπήν τής σειράς. Άντιθέτως 
συγχάίρω τόν «. Διοικητήν διότι! 
η ενεργεί ά του αΰτη θά εχη ο ο βα
ράν συνέπειαν είς τήν έδραίωσιν 
τής Τραπέζης. Διά τόν αύτόν λό
γον είμαι απολύτως σύμφωνος διά 
'τήν αϋξησιν τής αμοιβής τών με
λών Δ) σε ως καί Διοικητικού Συμ- 
βονλ ίου.

Θ’ άπετέλει όμως δι’ έμέ παρά
λειψην έκπληρώσεως καθήκοντος 
καί πρός τό "Ιδρυμα και πρός 
τούς συναδέλφους μου εάν δέν έ- 
τόνιζον ότι πάντα έχουν ώρισμέ- 
,να όρια άνοχήις καί άναμονής. Τά 
όρια ταΰτα δι’ ή,μάς, οί όποιοι 
έ’χομεν άμεσον καί συχνήν επαφήν 
με τούς συναδέλφους μας,, έχουν 
ήδη ξεπειρασθή. Το Προσωπιικόν 
κατά τό έτος 1958 μέ αύτοθυσίαν 
καί μέ ιδρώτα ανέγραψε μίαν λαμ
πρόν σελίδα είς τήν πολύτομαν ι
στορίαν τής Τραπέζης, διά τήν ά- 
νόρθωσίν της.

Ταυτοχρόνως όμως έδημιούργη- 
σεν υπέρ αυτού τό άπαράγραπτο ν 
δικαίωμα ν’ άξιώση άνάλογον συμ
μετοχήν είς ό,τι άπεκόμιίσθηι έκ 
τού ίδρώτος του. Παρά ταΰτα δέν 
προβάλλει άξίωσιν. ’Αλλά διά τής 
ήγεσίας του ΰποιβάλλε'ΐ την παιρά- 
κληισιν δπως ή Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης καί ήμεΐς ώς μέτοχοι αυ
τή ςστρέψωμεν τήν προσοχήν μας 
πρός αυτό καί έάν πράγματι πι
στέ ύωμεν ώς άναγκαίαν καί έπι- 
βεβλημένην τήν έπί υγιών θεμελίων 
άνοικιόδόιμησιν τής Τραπέζης προ- 
χωρήσωμιον άπροσχη ματ ί στως είς 
-τήν έξοδον αύτοΰ έκ τής οικονομι
κής άθλιότητος.

Αί εύφημοι μινείαι καί αί υπο
σχέσεις δυστυχώς είς ούδέν δύναν- 
ται νά ώφελήσουν, έφ’ όσον τά ό
ρια άναμονής ιέξηντλήιθησαν.

Μόνον,—yjdai παρακαλώ νά προ- 
σέξητε ιδιαιτέρως τούτο,— ή οικο
νομική άνύψωσις τού Προσωπικού 
θά θεμελιώση άκλονήτως τήν ύγιά 
πορείαν τοΰ Ιδρύματος καί θά ά- 
ποτρέψη τήν δη μ ιιουργ ί αν κατα 
στάσεων είς άς οδηγεί ή έκ τής ά- 
πογνώσεως ανάγκη.

Κύριοι Μέτοχοι,
Καθήκον ημών τών μετόχων οί 

όποιοι έρχάμεθα είς τήν αίθουσαν 
ταύτην άπαξ τού έτους δέν είναι 
μόνον τό νά άκούωμεν καί έγκρί- 
νωμεν τόν άπο,λογισμόν τοΰ κ. Δι 
οικητοΰ, άλλιά νά έπιδεικνύωμεν 
ενδιαφέρον διά τήν περαιτέρω πο- 
οείαν καί εν γένει βελτίωσιν τών 
παραγόντων ιέκβίνων, οϊτινες συμ- 
βόολλουν είς τήν προαγωγήν καί 
αυντείνουν είς τήν έδραίωσιν τού

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ΖΥΜΒΑΖΙΖ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Η.Ε.Μ.

Παρά τόν αγώνα τών τροχιο- 
δρομικών, διά τήν αποδοχήν έκ 
μέρους τού Νομοθετικού Σώμα
τος ώρισμένων τροπολογιών ύ- 
πέ[ρι τοΰ προσωπικού (έξασφά- 
λισις απολυόμενων - προστασία 
αναπήρων καί συνδικαλιστών - 
ηύξημένα κατώτατα δρια συν
τάξεων ) είς τήν σύμβασιν με
ταξύ Δημοσίου - Η.Ε.Μ., αυτή 
έψηφίσθη ώς έπροτάθη, αμετά
βλητος. Τό μόνον ευνοϊκόν ση- 
ίμείον είναι αί δηλώσεις τοΰ Υ
πουργού Συγκοινωνιών κ. Κόνι
τσα δτι θά καταβληθή προσπά
θεια άπορροφήσεως τών άπολυ- 
ομένων άνευ συντάξεως παρά 
τής άναδόχου Εταιρείας.

Ή έγκατάλειψις τών τροχιο- 
δρομικώινι παρά τών άνωτέρων 
.συνδικαλιστικών όργανώσεω ν 
ώς καί πα|ρ’ ετέρων αί όποΐαι 
άπο φ ασι στ ι κώτερον έκδηλούμε- 
να ι θά ήδύναντο νά έπιφέρουν 
εύνοϊκώτερον διά τούς έργαζο- 
μένους είς τήν Η.Ε.Μ. αποτέλε
σμα, δημιουργεί ανησυχίαν είς 
τάς τάξεις τών έργαζομένων δι
ότι έδωσε καταφανή σημεία έλ- 
λείψεως συνοχής είς τό συνδι
καλιστικόν κίνημα καί άδυναμί- 
ίαν αποτελεσματικής άντιδράσε- 
ως τών οργανώσεων είς περί- 
πτωσιν, καθ’ ήν ή μεταχείρισις 
τών τροχισδρομί'κών έπεκταθή 
καί είς άλλους τομείς.

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κατά τόν διαρρεΰσαντα μή

να ούδεμίαν ουσιαστικήν έξέλι- 
ξιν έσημείωσαν τά άπασχολοΰν- 
τα τούς Τραπεζοιυπσλληλικούς 
Συλλόγους ζητήματα.

Μφίμνη τοΰ Συλλόγου τών 
Υπαλλήλων τής ’Αγροτικής 

Τραπέζης συνήλθεν τοπικόν 
Συνέδριον είς Λάρισαν προς έ- 
νημέρωσιν τών επαρχιακών 
συναδέλφων καί λήψιν αποφάσε

ων διά τά απασχολούντο αυτούς 
θέματα. Μετά τό Πάσχα τά 
συνέδρια θά συνεχισθούν καί 
είς έτέρας πόλεις.

Κατ’ έντολήν τού Δ.Σ. τού 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων ’Εμ
πορικής Τραπέζης μετέβη είς 
Θεσ)νίκην ό αντιπρόεδρος αυ
τού κ. Δημ. Ρούσσος καί ώργά- 
νωσε κλιμάκισν τού Συλλόγου.

‘Ιδρύματος. Οΰδενός δέ έξ ήμών| λάδος καί Αγροτικής, 
πρέπει νά διαφεύγουν φρισμένα 
γεγονότα τού άπωτιέραυ «αί προσ
φάτου παρελθόντος τά οποία (οδή
γησαν τήν Τράπεζαν είς τάς γνω
στά ς περιπέτειας, τών οποίων αί 
συνέπειοα υπήρξαν δι’ ημάς μέν 
ολίγον έπιζήιμιοΐι, διά τό Προσω
πικόν όμως όδυνη,ρώταται, καί εΐ- 
-ναι άδηλον πότε θά τεριματισθοΰν.

Κατά την περυσινήν συνέλευσιν 
έθεσα ύπ’ όψει σας ώρισμένα ζη
τήματα τά όποια άπασχολοΰν ζωη- 
ρώς τόν παράγοντα «εργασία» καί 
σάς παρεκάλεσα όπως μή έγκα- 
ταλείψητε τήν αίθουσαν ταύτην 
πριν ή λάδητε άπόφασιν έπ’ αυ
τών.

’ Επιτρέψατε μοι νά έκφράσω τήν 
λύπην ΐμου διά τήν έγκατάλειψίν 
των, άλλα καί τήν έλπίδα ότι 
τούτο δέν θά συίμβή σήμερον.

Σήμερον ύπό τήν διττήν ιδιό
τητά μου τού μετόχου καί Προέ
δρου τού ΣΥΕΤΕ είμαι υποχρεω
μένος νά επισύρω τήν προσοχήν 
τόσον τού κ. Διοικητοΰ όσον καί 
ήμών καί νά δηλώσω σαφώς καί 
κατηγορημοΓΓ ικώς, πρός άττόσεισιν 
τών εύθυνών, πρός υμάς, καιί πρός 
τήν πολιτόίαν, ότι οίαδήποτε ιτα- 
ρελκυστική αναβολή έπιλύσεως τών 
άπασχοιλούντων τό προσωπικόν ζη
τημάτων φοβούμαι ότι όχι ιμόνον 
δέν θά ώφελήση, άλλ’ άντιθέτως 
ενδέχεται νά όδηγήση είς άνυπο- 
λογ ί στους ζη,μίας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Top ματ ίζων ήδη τήν ομιλίαν μου 

επαναφέρω καί θέτω ύπό τήν κ,ρί- 
σιν σας τά κυριωτερα εκ τών ά- \oq τού αίτήματός μας τούτου

Τό αίτημα τούτο κατά πάντα 
δικαιώτατον άνεγνωρίσθη ώς προ- 
είπον καί ύπό τού πρώην Διοικη- 
rcu κ. Κυριακοπούλου. Παραμένει 
όμως είς πλήρη στασιμότητα πα
ρά τό γεγονός ότι χρονολογείται 
άπό διετίας ότιε ώς διικαιολογητι- 
κός λόγος προεβλήθη ή άνοδος τής 
Τραπέζης.

Καί ή άνοδος έπετεύχθη. Τό 
Προσωπικόιν δυως έξακολουθεί ν’ 
άναμένη. ,

"Εως πότε όμως θ’ άναμένη καί 
έως πότε θά προβάλλεται' ό λόγος 
ουτος καί διατί μόνον τό Προσω
πικόν 6ά είσφέρη διά τήν τοιαιί- 
την άνοδον; Τό Προσωπικόν ώς 
προεΐπον έδωκιε καί δίδει συνεχώς 
ό,τι τού είναι δυνατόν. Σήμερον 
τό Προσωπικόν πένεται έν τή κυ- 
ριολεξίψ. Είδικώτερον οί υπάλλη
λοι τώνμ ΐικριώνβάθμών ικαί αί οίκογέ 
νειαι αυτών ύποσιτίζονται είςβαθ 
;μόνάπ ίστευτ ον,ώστεδέν θ άπετελειι 
υπερβολήν έάν ύπεγράμμιζα ενταύ
θα τήν γνώμην ότι διαγράφεται 
μία έπιικ I νδυνος ικατάστασις δι’ 
αυτήν ταύτην τήν ΰπόστασιν τού 
Ιδρύματος. ’Άς μή πτ,οούμεθα, άς 
άντιυετ ωπίσωμεν κατά πρόσωπο ν 
'την πραγματικότητα καί ας φρον- 
τίσωμεν άπό κοινού νά έξεύρωρεν 
τρόπον θεραπείας τού κακού. Αί 
παρελκύσεις 'επαναλαμβάνω καί 
πάλιν ιμόνον ζημίας άνυπολογι
στούς δύνανται ινά προκαλέσωσι.

3. Κατοχύρωσις τής άσφαλίσε- 
ώς του κατά τού γήρατος. Καί 
ναι μέν ή Διοίκησις είναι ϋπέρμα-

πασχ,ολούντων τό προσωπικόν ζη
τήματα, τά όποια είναι:

1. Δ ικαί α ένταξις αύτοΰ βάσει 
νέου έκπονηθησομέιναυ καί συγχρο- 
,νισμένου πρός τά σηιμε,ρινά δεδο
μένα ’Οργανισμού, ϊνα οϋτως έκ- 
λείψωσιν αί μύριαι άδικίαι αί ό
ποια ι έγένοντσ κατά τήν συγχώ- 
νενσιν καί συνεχίαθησαν δυστυ
χώς μετ’ αυτήν είς βάρος του

’Οφείλω έπ’ αύτοΰ νά ύπεινθυ- 
μίσω είς τήν Συνιέλευσιν ότι ό 
πρώη,ν Διοικητής κ. Κ up ιακόπου- 
λος κατά τήν γενικήν συνέλευσιν 
τού έτους- 1957 έδήλωσε τά έξης: 
«ένταξις τού προσωπικού μετά τήν 
άνσστάτωσιν πού έπήλθεν είς τήν 
Τράπεζαν πριάγματι ένδείκνυται, 
Ή ί κανοπο ίησις τών άδι κηθέντων 
ϋπαλλήλων 6ά γίνη συν τώ χρόνιο 
καί στάδιακώς».

Αντί τούτου σάς δηλώ σήιμιε,ρον 
κατηγορηματ ι κώ ς καί ύπευθώνως 
προσετέθησαν καί νέαι άδικίαι, 
ώστε ή κρατούσα σήμερον εν τή 
Τριαπέζη κατάσταισι ς άπό ά πέψε
ως έξελίξεως καί έν γένει τοποθε
τή σεως το ΰ Προσωπικού, ουδόλως 
θά άφίστατο τής πραγματικότη- 
τος έάν έχαιρακτηρίζετο επιεικώς, 
ώς κυικοωνοειδής καί κατά συνέ
πειαν απαράδεκτος.

Δι’ αΰτά βεβαίως εύθύνονται 
κατά πολύ αί πριοκάτοχοι Διοική
σεις τής ΤραπέΙζης.

Είναι ανάγκη όμως νά γίνη κα
τανοητόν ότι τό βάρος τών υφι
σταμένων σήμερον αδικιών δεν δύ- 
ναται νά θε,ραπευθή άλλως άλλ’ 
οΰτε καί νά συνεχισθή, επιβάλλε
ται συνεπώς δπως αποφασιστικά 
προχωρήση ή Διοίκησις είς τήν 
ένταξιν. Ή έπίλυσις τών μεγαλύ
τερων προβλημάτων τού Προσωπι
κού όχι μόνον δέν θά έπιφέρη ζη
μίας, άλλ’ άντιθέτως θά συντείνη 
σημαντικώς καί πραγματικά είς 
τήν έπαύξησιν τού ένδιαφιέροντοις 
•τών έργαζομένων καί κατά συνέ
πειαν είς τήν πρόοδον τοΰ ‘Ιδρύ
ματος. Αδικημένοι υπάλληλοι δέν 
είναι δυνατόν νά έργάζωνται μέ

καί προσωπικως ό κ. Διοικητής 
ήγωνίσθη καί συνέβαλε τά μέγι
στα είς τήν προσωρινήν λύσιν του, 
άπαιτεΐται όμως ή όλοκλήρωσις 
καί ή 6Γ αρκετόν χρόνον άκόμη 
συμπαράστασής τού Κράτους, ϊνα 
άποκατασταθή ή ζημία ή οποία 
προέκυψε συνεπείς; τής συγχιωνεύ. 
σεως, είς τούς άσφαλ ι στικούς μας 
Όιργανιάμούς.

4. Τέλος τό Προσωπικόν δια
τυπώνει τήν παράκλησιν όπως ό 
κ. Διοικητής είσηγηθή είς υμάς 
τήν δι’ εκπροσώπου τού Συλλόγου 
συμμετοχήν έν τώ Διοικ, Συιμβου- 
λίψ, ήτις έπι βόίλλεται, ϊνα ακού
εται ή γνώμη έκείνων, οί όποιοι 
έξαρτοΰν τήν ζωήν των καί τών οι
κογενειών των μόνον άπό τήν έπι- 
βίωσιν καί άνοδον τού ‘Ιδρύματος. 
Πιστεύιομεν άκόμη, ότι διά τής συ
χνής επαφής τών δύο συντελεστών 
δράοεως τής Τραπέζης θά επιτα
χύνεται ή εξομάλυνα ι ς υφισταμέ
νων διαφορών καί ή πορεία τής 
Τραπέζης θά είναι ομαλή.

Κύριοι Μέτοχοι,
Ως έκπρόσωπος τοΰ Σώματος 

τών υπαλλήλων οφείλω νά δηλώσω 
άκόμη ότι διακαής επιθυμία τής 
Συλλογικής ήγεσίας είναι ό
πως αρμονικά «αί μέ τήν έπι βαλ
λόμενης κατανόησιν άμφοτέρων 
τών συντελεστών δράσεως προχω- 
ρήση ή Τράπεζα τόν ιστορικόν 
δρόμον της, ίέντός δέ τής άρξαμέ- 
νης χρήσεως έπιτιευχθή ή βάσει 
τών διαγράφομενων οικονομικών 
δυνατοτήτων της, έπίλυσις τών ά- 
νωτέ,ρω ζητημ'άτων τοΰ Προσωπι
κού, οϋτως ώστε όταν τό έτος 
1 960, Θεού θέλοντος, έπαν έλθω μεν 
είς τήν αίθουσαν ταύτην νά παύ- 
σωμεν άσχολούμενοι μέ ζητήματα, 
ίτών οποίων ή έπίλυσις έ μποδίζε
ται μόνον έκ τής έλλείψεως καλής 
θελήσεως, δοΐθέντος ότι δι’ όλα ύ- 
πάρχοιυν λύσεις καί λύσεις καλαί.

"Ηδη, άφοΰ σάς ευχαριστήσω 
θερμά διότι είχατε τήν εΰγενή κα-

τήν επιβαλλόμενης ζέσιν καί άφο- λωσύνηιν νά μέ άκούσηιτε, εκφράζω 
σίωσιν όπουδήποτε καί αν ποοσ- καί πάλιν τάς θερμοτέρας εΰχάς 
φέρουν τάς υπηρεσίας των. ίτοϋ προσωπικού διά την πρόοδον

2. Αναπροσαρμογή τών άπο- τού 'Ιδρύματος, ήτιις πιστεύω ότι 
δ αχών του οϋτως ώστε νά μή ΰπο- ί θ’ άποβή έπ’ ώφελιείςι τής Πατ,ρί- 
λείπεται τών συναδέλφων του Έλ,Ι δος ίμιας,


