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ΑΠΕΡΓΙΑΝ;

Άπαγοητευτιχη ή στάσις του Συλλόγου της ’Αγροτικής

Μετά μακράς δ ι σπ ρο γ μοίΤειύσι ι ς 
έπετεύχθη κατά τό τελευταϊον 15 
βήμερον ή ττρο:γ μ στ απο ίησις τής 
συνεργασίας μεταξύ των Τραπε
ζοϋπαλληλικών Σ ννδικαλ ιστικών 
’Οργανώσεων, τών Συνδικάτων' 
Κοινής Ώφ. λείας καί τής Έ|- 
νώσεως Λιμενεργατών Πειραιώς.

At συνθή'χαι τάς οποίας έδη- 
μιούργησειν άφ’ ένος ή Κυβερνη
τική τακτική έναντι τών εργαζο
μένων, άφ’ ετέρου δέ ή μέχρι το Ο
δέ «οΰδιετέρα» στάσις τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. δχι μόνον συνηγορούν άλλα 
και επιβάλλουν την συνεργασίαν 
ταύτην διά την πλέον επιτυχή άν
τ ι»£ι Lviricriiv των ττοοίβληιμοιτεον

μύ'-ς.
Τό άποτέλεσμα έξ άλλου τής 

συνεργασίας τών ώς άνω οργανώ
σεων κατά τον πρά διμήνου κοι
νόν αγώνα ΰπέρ τής διατηρήτεως 
τής αΰτοτελείας τών ’Ασφαλιστι
κών ’Οργανισμών, άποτελοήν την 
άσψαλεστέραν έγγύησιν διά τόίν 
μελλοντικόν άπό κοινού αγώνα.

Αιί σχετικά! προκαταρτικαϊ έ- 
παφαί καί συσκέψεις τών εξουσι
οδοτημένων οργάνων τών σιιμμετε- 
χόντων Συλλόγων, άπό τΐςαπΐζοϋ-

παλληλικής πλευράς, λαβούσαι χώ 
ραν, άπό τής 29.10.56 μέχρι τής 
6.11.56, κατηνάλωσαν άρικετόν 
χρονικόν διάστημα, δυσανάλογον 
πρός την οξύτητα μέ την όποιαν 
προβάλλουν κατά τάς οτιγμάς αύ- 
τάς τά επίμαχα καί βασικά ζητή
ματα τών εργαζομένων. Εις τούτο 
συνετέλεσεν ή περίεργος καί ί\- 
τελώς άδικαιολόγητος στάσις ώ- 
ιρισμίνων εκπροσώπων καί Ιδιαι- 
"έ;ως τού εκπροσώπου1 τού Συλλό
γου τών ’Υπαλλήλων τή- ’Αγροτι
κής Τραπέζης, ο όποιος τελικώς 
ιέδήλωσεν ότι δεν συμμετέχει. ’ Π
τερά ι άντιρρήσεις έλσχίστων έκ- 
τΓροσοττΥ.ον KocreTTiecrocy s<oeTcc την ττΡό 
οδόν τών συζητήσεων, χάρις εις 
τήν έπι μονήν καί όρ9ήν έκτ ί μησιν 
τής πΡ αγ μ ο τ ι: ότητ ο ς άπό ολους 
τους λοιπούς Εκπροσώπους.

Άποφασιστ ικώς έξ άλλου συνέ- 
6αλεν είίς τό δλον εργον δ'ά τής 
δημιουργίας άτμοσφαίρας κοτανοή 
σεως καί καλής θελήσεως ή πρα- 
γ μ ατοπο ιηθεΐσα τήν 4ην παρελθόν
τος Όΐκτωβρίου συγκέντρωσις εις 
τήν Λέσχην μας, πιριωτοβουλίςι τής 
Δ Ε. τού Συλλόγου περί τής οποί 
ας έγράψοιμεν εις τό πρσηγούμενου

ψύλλον μας.
Διά Πρακτικού Συνεργασίας συ μ 

φωνεΐται ή άπό κοινού άνάληψις ά. 
γώνος διά τήν α) αϋξηιΐν τών μι
σθών κατά 30 % καί 6) λύσιν 
τού ασφαλιστικού προβλήματος 
(άποδέσμευισις άποθιηματικών, έ- 
νίσχυσις έλλειμματικών ταμείων). 
Τά ανωτέρω δύο βασικά αιτήματα 
αποτελούν, ώς γνωστόν, πρωταρχι
κήν έπιδίωξιν τού Συλλόγου μας, 
δι’ δ καί εις τήν πρόσκληισίν τής 
ΟΤΟΕ, ό Σύλλογός μας έδωσ'εν έκ 
τών πρώτων τό «παρών» χωρίς 
τούτο νά σημαίνη οτι ή Δ. Ε. τού 
Συλλόγου μας παραιτεΐται τών άλ. 
λων ηβικών καί οικονομικών ζητηιμά 
των.

"Ο διεξσχθησόμενος άγων θά 
δ .ιθύνεται ύπό ΣυνΤονιστ κ,ΰς "Ε
πιτροπής άπαρτιζομένης έκ πέντε 
τραπεζιτικών καί πέντε έκ τών συν 
διικάτων Κοινής ’Ωφελεί ας καί 
Ο. Λ. Π.

Ή συμμετοχή μας εις τήν συν
εργασίαν ταύτην άνακοινωθεΐσα εις 
τό προσωπικόν εις έκτακτον συγ- 
κέ.τρωσιν λαΐβοΰσαν χώραν τήν 14) 
11)56 εις τό Γυμναστήριου τής 
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Σ υνεπληρώθησαν πέντε μήνες 
άφ’ ής άνήλίθεν εις τήν ηγεσίαν 
του Σύλλόγσυ μας, ή σημερινή 
Διοικ. ’Επιτροπή.

Μία ΔιοΙκ. ’Επιτροπή, ή όποια 
άνελάμβανε τό βαρύ, τό βαρύτα
το έργο τής άποκαταστάσεως <·αί 
άνασυγκροτήσεως τών Συλλογι
κών μας δυνάμεων.

Μία Διοικ. "Επιτροπή, ήτις ά.νε- 
λά|μβανε τό επίμοχθόν εργον τής 
απαρχής τής άποκαταστάσεως τών 
πολλαπλών εις βάρος τοΰ προσω
πικού γενομένων αδικιών, τάσης 
φύσεως καί έκτάσεως.

Μία Διοικ. ’Επιτροπή, ήτις εκ
προσωπούσα ένα νέον πνεύμα αγω
νιστικής δίαίθέσεως καί συνεπούς 
συνδικαλιστική; δράσεως καί έχσυ- 
σα έναντι αύτής, πέραν τών φυσι
κών αντιπάλων της καί αντιπάλους 
«έσωσυλλογικούς», οΐτινες έχρησι- 
μοποίηισαν παν θεμιτόν καί αθέμι
τον μέσον διά νά τήν εμποδίσουν, 
ούχί μόνον νά καταλάβη τήν αρ
χήν. αλλά καί νά τήν διατηρήσγ.

Τής ήμφισβήτησαν τήν πλειοψη- 
φΐαν, τήν κατεσυκοφάντησαν ώς 
έιαιδηρκουσαν «έξτρεμιστικάς» λύ
σεις, τήν ήπιείληριαν οτι αί «θΰραι 
τής Διοιώήσεως θά είναι δι’ αυτήν 
κΐλευσταί... '(!).

Μέ ειδικευμένους «κομπάρσους» 
περί τάς σπερμσλογίας καί κα
κοήθεις φήμας, έζήτησαν νά κάμ- 
ψουν τήν προς αυτήγ προσήλωση/ 
τού προσωπικού, ’Αλλά τί νά πρω- 
τοθύμηΰή κανείς,...

Πάντα ταύΐα όμως, ούχί μόνον | 
έκ τών πραγμάτων διεψεύσθησαν, 
άλλά συγχρόνως ιάπεμάκρυναν έκ I 
τού προσωπικού, ολους έκείνους πού 
μέχρι πρό τίνος παρουσιάζοντο ώς 
ρί «φυσικοί» ήγέται αύτού καί ώς 
πιστοί Μέντορες τών παραδόσεων 
τού "Ιδρύματος.

Άνελάβομεν τό ΕΡΓΟΝ μέ συ- 
νείδησιν τής αποστολής μας, μέ 
πίλήση; έπίγνωσιν τοΰ ογκο,υ καί 
τών δυσκολιών, ιμέ διάθιεσιν πρός 
εργασίαν, μέ πλήρη σεβασμόν πρός 
τήν δοθεΐσαν εντολήν τών Συνα
δέλφων.

Δεν εΰρομεν ούδέν αίτημα τού 
ποοισοΜίκού ύπό μελέτην, Ούτε εν 
προσχέδιον υπομνήματος τών βασι
κών αιτημάτων των.

Τά πάντα εύρίσκοντο έν διαλύσει 
καί αποσυνθέσει.

Διοικητικούς ό Σύλλογος ήτο α
νύπαρκτος.

Χωλός καί αξιοδάκρυτος, έκεν
το εις τά δάπεδα τού τετάρτου 
ορόφου, ένας Ιστορικός καί πανέν- 
δοξας Σύλλογος, δ πρώτος μετα
ξύ τών πρώτων εις τήν χορείαν 
τών έπαγγελματικών καί συνδικα
λιστικών Σ ωματείων τής Χώρας 
μας. Δ'ιαχειρισπικώς εύρίσκετο έν 
χρεωκοπίρ, Συνδικαλιστικούς εις 
τήν ούρα τών λοιπών Σ ωματείων.

«Λίθοι καί κέραιμοι άτάκτως έο- 
ριμένοι». Αυτή ή φράσις τά λέ
γει δλα.

"Ο,τι έλέγομεν ώς άντιπολίτευ- 
σις — πόρρφ απείχε τής πραγματι-

κότητος πού εΰρομεν.
Καί όμως. Ό μύθος τού έκ τής 

κόνεώς του ιάναγεννωμένου Φοίνι
κας, έπραγματοποιήθη έι-τός πέντε 
μηνών.

Mg άμεσα καί δραστικά μέτρα, 
έπετύχομεν τήν άιποκατάστασιν τοΰ 
Διοικητικού μηχανισμού τού Συλ
λόγου. Περιωρίσαμεν τάς δαπάνας 
εις τό έλάχιστον,

Ένημερώσαμεν καί ένημεροΰμεν, 
τό εις τό σκότος τής άγνοιας πα- 
ριαιμένον προσωπικόν καί επί τών 
παραμικροτέρων λεπιτομεριειών τών 
ένεργειών μας.

Ή «Τραπεζιτική» κυκλοφορούσα 
άγελλιπώς, άποτε|λεϊ τό ζωντανά 
βήμα τής συνδικαλιστικής μας δρά
σεως,

Τό μέχρι πρό τίνος κυκλοφο
ρούν έντυπον καί προκαλοΰν -ήν 
Ιλαρότητα εις ήμετέρους καί 
ξένους έπανήλΙθεν τάχιστα εις τήν 
οδόν τού πρΟΌΐρισμοΰ του, καί άπο- 
τείλεϊ σήμερον, κατά γενικήν όμο- 
λογίαν, εν τών πλέον μαχητικωτέ- 
ρων συνδικαλιστιΙκών έντυπων,

Ήλθ'ομεν ®ίς επαφήν μέ τούς 
ανώτατους υπαλλήλους τής Διοική- 
σεως είδομεν καί έπανείδοίμεν τόν 
Διοικητήν καί ούδαμοΰ εΰρομεν τάς 
θύρας κλειστάς!

Κλειστοί παραμένουν αί θύραι 
εις τούς μη κρούοντας. Έργαζόμε- 
ν°ι νυχθηιμερόν, έντός μηνάς άπό 
της άναλήψεως τής ηγεσίας, συνε- 
τάξαμεν ένα πλήρες υπόμνημα τών 
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Παρήλθεν μήνας σχεδόν άπό 
τής ημέρας καθ’ ήν έδημοσιεύθη 
εις τόν καθημερινόν ’Αθηναϊκόν 
Τύπον καί άνεγνώσθη οπτό τό 
Πανελλήνιον ή εις τήν τταλύκροτον 
δίκην ιΠατρ ϋνιέλλη κατάί). σι ς τού 
κ. Πέππα δο-τις... ΰπερασπιζόιμε- 
νος τόν κ. Πατρινέλλην, εξαπέλυ
σε μύδρους καπά τού σώματος τών 
Τραπεζιτικών Υπαλλήλων καί εί- 
δικώτερον κατά τών τής Εθνι
κής. Τό βασικόν μέρος τής κατα- 
6έσως τού κ. Πέπτπα, ώς αΰ|το- 
λεξίεΐ έγραφεν ή «Καθημερινή» έ
χει ούιτω1 :

«Διεπίστωσεν ώς μέλος τής ’Ε
πιτροπής διαχειρίσεως Ήλιάσκου 
δίικαιοπραξ,ίας χρυΙσών λιρών κα
τά βούλησιν είσαγοιμένων καί ε
ξαγομένων, αί όποια ι πρσσελάμ- 
βανον τήν μορφήν, σκανδάλου, ά- 
πεδείχθη δέ δτι διά τούς Τραπε
ζιτικούς αποτελούν άπλήν παρά- 
δοσιν, μή κολάσιμον ποινικώς.

Αν δέ ποτέ ϊδη το φώς τής δη- 
,μοσιότητος ή έκθεσις ελέγχου 
δι&χειρίσειως Ήλιάσκου, θά μεί
νουν δλοι κατάπληκτοι πληροφο
ρούμενοι μέ πόσην ευχέρειαν καί 
έλλειψίν δισταγμού έχορηγούνΓο 
τεράστια δάνεια είς ’Οργανισμούς 
εις τούς οποίους άπ4σπώντο και 
έθησαύριζον Τραπεζιτικοί Υπάλ
ληλοι».

Έάν «ατά τήν ζοφερόν διά τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν καί τούς υ
πάλληλους της περίοδον τής κα
τοχής ύπό τής «ήλιασκικής κλί
κας» ή καί πρό ή καί μετά συ
νέβη τι, τό σύνολον τών εντίμων, 
μοχθούν των καί βιοπαλαιόντων υ
παλλήλων τή ς Τραπέζης ΑΠΑΙΤΕΙ 
νά έλθη είς τό φώς τής δημοσιό
τητας καί νά έπέλθη ό προσήκων 
κολφιμός και ν” άποΙκατασπαΙθή 
ό ηθικός ρυθμός.

Ή έκθ'εσις ενδέχεται ν’ αφο
ρά μειμονωίμένας περιπτώσεις. Τά 
σώρα όμως τών ύπαλλήλων ΔΕΝ 
ΑΝΕΧΕΤΑΙ άορίστους υπαινι
γμούς παρι’ οίουδιήποτε, έστω καί 
πράο ώπων εύρ ι σκομένων είς τήν 
κορυφήν τής πυΐραμίιδος τών Κρα
τικών λειτουργών, ακόμη δέ πε
ρισσότερον ύπό άδελφού συνα
δέλφου (τού αλησμόνητου καί ά- 
ιμέ μ πτ ου Φ ί λ ιππ α).

Ή τελευταία ιμόνον αυτή ίδιό- 
της έπρεπε νά άποτρέψη τόν κ. 
ΙΠ'έππαν άπό τού νά έκπέμψη ά- 
βασίμους κατηγορίας καπά τής 
τρ απιζο ϋπαλληΧ ιικής τάξε ως.

Ό1 Σύλλογος τών Υπαλλήλων

ΝΑ ΕΦΑΡΜ ΘΖΩΝΤΑΙ 
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΤΡΑΤΕΥΟΕΝΤΑΣ

Ό Νόμος 2054) 1952 λέγει: 
«Ό χρόνος της, έν τω- στρατω 
ξηρόίς κλπ. ύιπηρε,σίας τών ιδιω
τικών ύπαλλήλων, εργατών, τε
χνιτών, υπηρετών 'κα ίμισθωτών 
έν γένει έφεδρων ή κληρωτών 
ή ιέΒελοντών λογίζεται ώς χρό
νος πραγμάτοκης διανυθείσης ύ 
πηρεσίας παρά τώ παρ’ ώ όπηΓ 
ρέτουν εργοδότη πρό τής στρα- 
τεύισεώς των, πρός προσαύξησιν 
τοΰ μισθού αΰτών, περαιτέρω1 
προοεγωγήν, ικανονισμοσ τών 
συντάξεων 'Καί δή τών άπολαυ- 
ών παντός ετέρου πλεονεκτήμα
τος προδλεπομένου· ύπό τών κει
μένων διατάξεων».

Πλήθος, δμως συναδέλφων έ
χουν καθυστερήσει άπό άπόψέ
ως προαγωγής λόγω μή εφαρ
μογής τοΰ ώς δνω Νόμου. Τί 
λέγει τό Δι,καστι,κόν Τμήμα 
τής Τραπέζης έπί τούτου; ..

τής Εθνικής Τραπέζης άνταπο- 
κρινόμενος είς τό αϊσθηιμα τών 
,μελών του δπως ξεκαθαρίσθούν αί 
άμαρτίαι τής «ήλιασκικής» επο
χής κατά βάθος, έκτασιν καί τυ
χόν συνέχειαν, καλεί :

α) Τόν κ. Π'έπποςν νά δημοσίευ
ση τόν έλεγχον τής διαχειΙρίσεως 
Ήλιάσκου καί παν δ,τι άλλο 
σχετικόν μέ άτασθαλίας τραπε- 
ζεϋπεέλλήλων δύναται νά φέρη 
είς τό φώς, τιθέμενων πρός τούτο 
εις τη,ν διάθεσίν του τών στηλών 
τής «Τραπεζιτικής».

6) Τήν Διοίκησίν τής Τραπέ
ζης νά λύση τήν σιωπήν της.

Τό χρονογράφημά μας

0 ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ iron
Δύο χιλιάδες χρόνια πρίν, 6 

ιμεγάλος αΰιοκράτορας Αί Σούγκ, 
πήριε τήν άπόψασι κι’ ένέκρινε 
200.000 χρυσά Γιέν, για νά ψτει- 
αχτή ό δρόμος Πεκίνου-Ζαγκάης 
πούχε τά χάλια του. Μιά τειρά- 
σ:Ια λακικούι&α μάλιστα τόν έκα
νε αδιάβατο. Κ άλεσε τόν Μανδα
ρίνο τώ,ν Οικονομικών καί τού ά- 
νιΐιΐΟίνωσε τήν άπόφασι, μέ τήν
έντολή ν’ άρχίση τό έρ,γον αμέ
σως. Ό Μανδαρίνος τών Οικονο
μικών βλέποντας τό τεράστιο πο- 
σόν πουι ένεκρίθη σικέφθηκε δτιι 
πολλά είναι γιά τό, έργο αΰτο 

ϊ καί τσεπώνοντας τά 50.000 γιέν, 
έδωσε στόν κρατικό εργολάβο τά 
150.000 καί τούπιε ν’ άρχίση ά- 
ιμέσως τό) έιργον έντολή τού Αυτο
κρατορία.

Ό κρατικός έργολάβος παίρ- 
νωντας τά 150.000 Γιέν, σκέφτη- 
κ,ε μέ τή σειρά του δτι τό πο- 
σόν είναι υπερβολικό, τσέπωσε 
άλλες 50.000 καί φωνάζοντας τόν 
προϊΐστάμενο τεχνικών υπηρεσιών 
τούδωσΐ τις 100.000 γιέν λέγον- 
τάς του τό σκοπό καί οτι έπιθυ- 
μία τοΰ Μανδαρίνου τών Οίκονο- 
Ιμικών είναι ν’ άρχίση τά εργον 
αμέσως. "Ολη ή Κινεζική γραφει
οκρατία πήρε τό «μεζέ» της καί 
στά τέλος ένας εργάτης δίετά- 
χθη νά βάλη δύο σανίδια σταυ
ρωτά επάνω στή λακκούβα κι’ έ
να λυχνάρι γιά τή νύχτα ώστε 
πεζοί «Γ αμάξια νά μή πέφτουν 
στή λακκούβα τΟύ δρόίμου.

Μόλις φώτισε τό λυχνάρι, ένας 
φτίωχός ζητιάνος περνώντας άπό 
κεΐ, σκέφτηκε: «’Εγώ έχω νά βά
λω λάδι στο στόμα μου ένα χρό
νο, και τώίρα θά καίγεται γιά 
μιά. . . .λακκούβα; ’Αδικία- στο 
Βο'ύδδα—μάτια έχουν ας βλέπουν— 
κοτζάμ λάκκος είναι. . . . 1 !» και 
δρασκ,ελώντας τά σανίδια παίρ
νει τό λυχνάρι μέ τό λάδι πούκαι- 
γε! !

Δέν ξεύιρω τί οοτέγινε ό δρόμος 
κΓ αν ό Αύτοκράτορας έμαθε τί
ποτε γιά τήν μή κατασκευή του.

Ή ιστορία δμως αύτή άνεξαρ- 
τητ£χ μέ τόν παραλληλισμό πού 
ίμπορεϊ νά έχη μέ τήν 'Ελληνική 
ανοικοδόμηση,, ιμοϋ θύμισε αύτό 
τό ψωρο^έπίδοιμα χειριστριών Λογ. 
μηχανών.

Ή έντολή έδόθη. Τό πσσόν; έ
στω X!

—Α! Πολύ μτιγάλο θά άν έκραξε 
ό πρώτος άρμόδιος.

—A! ούτε καν συζήτησι ς θάττε 
ό δεύτερος άρμόδιος.

—ιΒέβίαια, είναι υπέρογκο θά 
πατριώίιαι εάγενείς καί φιλοπά-



Σελίξ 2

IHMOIIOI ϊίΙΜΜΟΙ Ml Mi ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ή Τβλευταίσ κινητοποίησις 

Huy Δημοσιουττολληλ ι κών Όργα- 
ν^σεων πρός αύξ-σιν τών απο
δοχών, άποκορύφωμα τής όποιας 
ίπτή,ρξειν ή έξαγγέλθεΐσα καί μη 
πραγματοποιηθεΐσα απεργία των 
Του -παρελθόντος μηνάς, κατέστη- 
σεν πλέον η έμφανή τά αίτια τών 
αλλεπαλλήλων αποτυχιών των έν 
τή διεκδικήσει τών κατά πάντα 
δικαίων αιτημάτων των.

ιΒσσικώς τά αίτια ταΰτα δύ- 
νανται νά αυνοψισθώσίν είς τρία 
τινά:

1) Είς την ελλειψιν συνοχής 
καί πειθαρχίας των έπί μέρους 
’Οργανώσεων, ήτις συνετέλεσεν 
ώστε ή άπαξ ληιφθεϊσα όπάφασις, 
ποίικιλοτρόπως νά σμφισβητηθή 
πολλαχόθεν νά διαβληθή μέ τελικόν 
—όστις καί έπετεύχθη— σκοπόν, 
νά ίματαιωθή ή έκτέλεσίς της. Ή 
χρησιΐμοποιηθεϊσα μέθοδος τής 
διασπάσεως, διά τής παρο
χής ολίγων ψιχίων εις τινας κα
τηγορίας θά άπετύγχανε, έάν έκ 
τών προτέρων είχε συνομολογηθή 
μεταξύ όλων τών Όρνανώσεων 
ρητός καί άπερίφραστος αρος πε
ρί μη έγκαταλείψεως τού άγώ- 
νος πριν ή ίκανοποιηθή καί το 
τελευταΐον δημοσιοϋπαλληλικόν αΐ 
τηιμα.

2) ιΕίς την ελλειψιν οίασδήποτε 
ουσιαστικής επαφής μετά τών ορ
γανώσεων τών λοιπών εργαζόμε
νων προς συντονισμόν τής δρα- 
σεώς των διά μιας κατ’ άρχην 
ΒυναΙμικής ιέπιδείξειως τοΰ συνολι
κού όγκου τούτων, όψειλομένη,

3) Είς τήν ιδιόρρυθμον ψυχο
λογίαν ήτις διέπει πάσας τάς έκ 
δηλώσεις — ατομικός καί όμα- 
διικάς — τών Δημοσίων υπάλλη
λων, χαρακτηριστικά γνωρίσμα
τα τής οποίας εΐναι ή άδικαιολό 
γητος πικρία διά τή,ν ποιόν τινα 
μισθολογικήν υπεροχήν κατηγαρι- 
ών τινων εργαζόμενων, και η 
σταθαοά πεπσίθηστς των ότι παν- 
τες σΐ λοιποί έργαζόμενοι πλέουν 
είς πελάγη ευδαιμονίας. Αί οοτώ- 
τεραι επιπτώσεις τοΰ γεγονότος 
τούτου έπί τής γενιχωτέρας στά- 
σεώς των Εναντι τών προβλημά
των των καί τού αναλαμβανόμενου

προς έπίλυσιν των 'Άγώνος ε? 1' ι 
αυτόχρημα «αταλυτικαί, καθ ο- 
σον προδιαθίτ'εΐ τούτους, κακώς 
καί άποτρέπει παντελώς τήν συν
εργασίαν μετά τών λοιπών Εργα
ζομένων προς έπιτευξίν τών κοι
νών σκοπών.

Έπί Τής πικρός τούτης, άλλα 
δυστυχώς πλήρως είίς τήν αλή
θειαν άνταπακρι νσμένης δναπιστώ- 
σεως, δέον νά δοθή ύττσ τής συν
δικαλιστικής ήγεσίας όλων ανε
ξαιρέτως τών εργαζομένων ίδτά- 
ζοινσα σημασία ικαΐ νά μελετηθώ- 
σιιν οί τρόποι διά τών όποιων ή 
σοβαρά αίίτη αδυναμία θά έκλει
ψη. Έν ένοιντία περιπτώσει ή 
συγκιρότησις ενιαίου καί αληθώς 
αρραγούς (μετώπου πάντων τών 
εργαζομένων, μόνου ικανού νά άν- 
τιπαραταχθή είς τήν συνδυασμέ
νης, Ιμίεθόδικιώς κατευθυνc μ ένήι 
καί πολλαχόθεν —■ θοΰ Κύριε Φ-υ- 
λάκήν Ty στάματί μας — ένισχυ- 
ομένην έπίθεσίν τών εργοδοτών 
καί τών οργανώσεων των, άποβαι 
νει ανέφικτος, 'Επ' αυτού δεν ε
πιτρέπεται νά τρέφωμεν αύταπά- 
τας. Αί δημοσιοϋπαλληλικαί ορ
γανώσεις πρέπει νά πεισθουν και 
έν συνείχε ία νά πείσουν καί τα 
μέλη των ότι αΐ μικροδιαφοραί 
είς τους μισβους τών έΡΥαζομέ- 
νωμ τών διαφόρων κλάδων καί ό
που πράγματι υπάρχουν — διότι 
παλλιάίκις αύται αποτελούν θρύλον1 

έντέχνως ύπό τών έχόντων συμφέ
ρον καλλιεργούμενου — είναι έν- 
Τίίλώς άστή,ρικτοι καί αυτόχρημα 
γελοΐαι, συγκρινάμεναι μέ τάς δυ
νατότητας βελτιώσεως τής κ ο ι- 
ν ή ς μ Ο ί ιρ α ς τάς οποίας 
παρέχει μία ειλικρινής και σ'ένη 
συνεργασία.

"Η Ο.Τ.Ο.Ε. όργσνον τών πλέ
ον μαχητικών καί καλύτερον ορ
γανωμένων κατηγοριών έργαζο- 
μένων, ας τείνη πρώτη τήν χεΐρια 
τής συνεργασίας καί ας βοηθηση 
πάση δυνάμει τάς Δημοσιοϋπαλ
ληλικάς 'Οργανώσεις να εΰρουν 
τόν όρθόν δρόμον τού αγώνος εν
τός τών εύρυτάτων πλαισίων τών 
‘Οργανώσεων τών λοιπών εργαζο
μένων.

Ν. Π.

ΕΠΙΠ8Μ1
ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

’Αγαπητή Τραπεζιτική,
Είς τό τελνυταϊον φύλλον, έν τη 

προσπάθεια νά ΰποστηριχθή αί
τημα -δικαιότατον καθ’ όλοι ά- 
ναμφισβηιτήτως- κατηγορίας συν
αδέλφων, έγένετο λόγος περί τώ·' 
προσληφθέντων έπί τή βάσει τοΰ 
Ν. 751 ώς άπαλαυόντων «προνο
μίων». Τούτο είναι τό όλιγώτε- 
ρον υπερβολή, καθ’ όσον πρόκει
ται περί ,μετοιχ. ίρίσεως είς τήν 
οποίαν προέβη ή τότε Διοίκησις 
τής Τραπέζης έν πλήρει αρμονία 
προς τά ληφθέντα ύπό τής Πολι
τείας γενικού καί άπροσώπου χα
ρακτήρας μέτρα προς προστασίαν 
τών άναλωσάντωιν πολλά -καί δη 
τά πλέον κρίσιμα διά τήν Επαγ
γελματικήν των σταδιοδρομίαν-έ
τη είς τήν υπηρεσίαν τής Πατρί- 
δος λόγιο τών γνωστών Εξαιρετι
κών συνθηκών.

Ανεξαρτήτως όμως τούτου οί 
έκ τοΒ Ν. 751 δι* έ| τάσεων προσ- 
ληιφθέντες δεν ετυχον ούδ’ αυτής 
τής ιδιαιτέρας πώς μεταχειρίσε- 
ως έξομοιωθέντείς τελικώς πλή
ρως προς τούς μή έκ τοΰ Νόμου 
τής αύτής (δι* Εξετάσεων είσα- 
χθέντας) κατηγορίας. Είναι συνε
πώς τελείως εξω τής πραγματικό 
τητος —δον μη πικρά είρωνία— 
νά γίν·εται λόγος ττείρί προνομίων.

Παρακαλώ, όπως μή θεωρήσητε 
τά άνωτέρω ώς εμμεσον κοιτά τού 
Συλλόγου μομφήν, καθ’ όσον εί
ναι γνωστόν, ότι ούτος Επραξεν 
πάν τό δυνατόν, ΐνα τύχουν καί 
οϊ δι’ Εξετάσεων είσελβόντες τής 
προρη6ε,ίσης ιδιαιτέρας πως με- 
ταχειρίσεως, ’Άλλο ζήτημα έάν 
δέν έπετεύχθη τούτο, πιθανότα
τα διότι ό διορρεύσας χρόνος Ε
σβησε τή,ν άνάμνησίιν τού λασπω
μένου χακί «αί τών ματωμένων έ- 
πιδέσμων.
Άθήναι 14)11)56

ΕύχαριΙστώ διά τήν φιλοξενίαν 
ΚΩΝΣΤ. ΠΟΥΛΗΣ

χ. χ, — Δέν είναι άσφα 
λώς προνόμιον ή εφαρμογή Τών 
περί πολεμιστών νόμων. ‘Αλλά 
τήν έντύπωσίν ταύτην τήν δημι
ουργούν οί έργοδόται όταν τούς 
νόμους τούτους τ°ύς έφαρμό·ζουν 
κατ’ άρέσκειαν Ικαί κατ’ έπιλογή(ν.

ΙΙΕΙΙΙΣ ΕίΕΕΙΙ TIB 1118 Ml iEPSIlEM
Έκ τής έφημερίδος «Μόντ» γσσίας έν σχίσει μέ τάς Εξελίξεις 

τών Παρισίων, λαμβάνομειν ώρι- τιμών καί ημερομισθίων άπό τού
τού 1953 μέχρι καί τοΰ ’Ιουνίου 1956

ότι παρά τό γεγονός ότι έν Γαλ- 
λίφ έσημειώθη το μικρότερον πο- 
σσοτόν αύξήσεως τών τιμώ; έ
σημειώθη ή μΐγαλυτέίρα κατά πο-

Έλλάς 82,50%

Τά ώς άνω στοιιχζΐα δεικνύουν 
ότι είς τόν τόπον όπου διήλθον 
τά Ετη τών ε* Εργατών» καί τόν

Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ

Συμφώνως προς στοιχεία τού 
ΟίΗΕ τά όποια αναφέρει ό «Οί
κονομ ιΙκίός Ταχυδρόμος» τής 8 
Νοεμβρίου έ. Ε. κατά τό 1955 
κατεσκε,υάσθησαν 3,8 έκατομ. 
κατοικιών1 Εναντι 3,5 έκατ. τού 
1954.

Έττί κεφαλής τώιν νέων κατα
σκευών έρχεται ή Ρ ίΛ>σσια με 
1.577.000 κατοικίας, ακολουθούν 
ή Δ. Γερμανία μέ 510.000 κατοι
κίας, ή ’Αγγλία μέ 328.600, ή 
Ιταλία μέ 220.000 καί ή Γαλ
λία μέ 210.000.

Αί προοπτικοί είναι, ότι τό 
οικοδομικόν πρόγραμμα θά ση- 
ιμειώση περαιτέρω άνάτττυξιν το- 
σον εις τήν Δ. Ευρώπην, περισ
σότερον δέ είς τήν ’Ανατολικήν.

ΑΝΑΚσΐιΝΩΣ IΣ

Έάν λάβωμεν ΰπ’ όψιν μας τά 
στοιχεία τά άφορώντα την Δ. Γερ
μανίαν μοκΰπει ότι διά κάθε 18 
οίκογένειιες έκτίσθη. καί μίακατοι- 
κία.

Όφείλομεν δέ νά σημειώσωμεν 
ότι αί άνεγίιρόμενσι κατοικίαι 
είναι έργατικαί καί όχι πολυτελή 
διαμερίσματα απρόσιτα είς τούς 
Εργατοϋπαλλήλους, κατασκευαζό- 
μφναι δαπάναις τού Κράτους και 
τών Έργόδοτών1.

Έρωτώμεν λοιπόν, τόν Όργανι 
αμάν τής ’Εργατικής Κατοικίας, 
δστις εισπράττει τόσα χρήματα 
άπό τούς γλίσχρους μισθούς μας 
πάσας κατοικίας παρέδωσεν είς 
τους αστέγους τραπεζο υπαλλή
λους ;

Καλούνται όί κ. κ. Συνάδελφοι, 
ών αί αιτήσεις των διά τήν ανα
γνώρισην προϋπηρεσίας παρ 8λ- 
λοις ΌίργανιΙσμοΐς ώς συνταξίμου 
έκκρεμοΰν παρά τΰ Ταμε,ίω Συν
τάξεων ώς έκπρόθεσμοι, λόγω ΰ- 
ποβολής των μετά τήν 31)ι12)51, 
δηλώσοιυν έπειγσντως είς τά Γρα 
φεΐα τού Συλλόγου (Τηλ, 34-659) 
τό όνο,ματεπώνυμον των ώς καί 
τόν αριθμόν πρωτοκόλλου καί χρο
νολογίαν υποβολής τής α'πτσεως 
των.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΚΑΚΙΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συ;-ρ- Ταΰτα Εχουν ώς άκολο'ύθως;

ΧΩΡΑΙ Κόστος
ζωής

Δείκτης χον- Ήιμερομ ίσύια 
δρικ. πωλήσ. (ποσοστόν αϋξήσ.)

Βιομηχανική
παραγωγή

Γ αλλία 2,8% 2,4% 25% 38%
Η. Π. Α. —— 3,6% ----- - 4%
Αγγλία 12% 8% 19% 14%
Ίταλίσ 1 1.5% —— —— 26%
Σουηδία 8% 9% — 18%
" Ολλανδ ί η; 8% 4% 19% 26%
Δ. Γερμανία 5% —— 19% 41%

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει σοστόν αΰξησις τών ήμερομίσθί-

Ή έφημερίς δέν άναφέοει διά 
τήν χώραν ιμας. Έκ τών στοιχείων 
όμως τά όποια κατέχοιμεν προκύ
πτουν τά άκόλουθα:

44,50% 35,60%

«ΆινροτώΙν» συΐμΐβαίνουν ακριβώς 
τά αντίθετα. Τί έπ’ αύτών Εχουν 
νά μάς εΐπουν οί αρμόδιοι;

ΗΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

λιγδώση τ’ άντερά τους καί δέν 
θά τις πιάνει,., ήλεκτροπληιξία.. 1 
θδπε ό τρίτος άρμόδιος.

Κούνησαν όμαδικώς τά κεφά
λια τους μπρος στο τεράστιο πο- 
σόν ποΰ άντιπροσώπευε τό «έ- 
πίδομα ξεπλατ ιάσμ οπο ς» καί ά- 
φοΰ τό ξανασκέφτηκαν μαζύ καί 
χωριστά Εβγαλα^ τήν άπόψασι. 
Τόσο.

Και τό ποσόν πού ένεικρίθη τί 
σύιμπτωσις! είναι ατό ύψος τοΰ 
λαδιού τού λυχναριού τοΰ Κινέζι
κου δρόμου. Βγάλτε κάτι Ο.Ε.Κ. 
σίτο τετράγωνον, χαρτόσημον, κάτι 
ταμεία δικά μας καί ξένα κΓ &ν 
Εχω άδικο, νά μοΰ τό πήτε

ΊΟ1 Βούδδας νά σοΰ συγχωρνά- 
χι τά κακκαλάκια σου σοφέ μου 
Μανδαρίνε τού 2.000 π.χ. ’Εσύ Ε
κρινες τή πρώτη περικοπή (ίδιο- 
τΐλώς βέβαια άπ’ τίς 200.000 
γιεν), πού νάξερες ότι έν Ετει 
σωτηρίω 1956 μ.χ.' ή μέθοδος 
τών περικοπών Εχει άνΟχθή είς 
Επιστήμη καί άσφαλώς δικαιούται 
τήιν σήμερον ήμερα καί πανεπι
στημιακής Εδρας, τής περικσπσλο- 
γίας. Καθηγητάς καί ιμαθητάς θά_ 
6ρης Ενα σωρό στή Τιράπεζά μας- 

Αδς

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. ΦΑΤΟΤΡΌΝ, ’Ενταύθα.— 

Εΰχαριστούμεν διά τήν συνεργασίαν 
σας ιϊερί «Πιροΐσταίμένου». Λόγω 
πλχίιθώρας ύλης, θά άρχίση ή δη- 
μσσίευσις είς τό έ.τόιιενον φύλλον.

Ν. ΠΑΝ-ΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΝ, Πά
τρας.— Εΰχαριστούμεν διά τό 8ρ- 
Θρον σας. Θά δημοσιευθή.

Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ, Σπάρ
την.— Μετετάγητε είς ΰποταμίαν
Β' άπό 1.1.1955.

ΔΙΑ ΜΑΣΣΑΖ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΝ
Πρός άποθεραπείαν τών αγ

κυλώσεων, ήμιπλπγιώγ, κατα
γμάτων, παραλύσεων, άτρβφι- 
ών, μυαλγιών κλπ. ΖΗΤΕΙΤΕ 
τόν ΜΑΣΣΕΡ — Κινησιοθερα- 
πευτήν Κ. ΚΑΤ ΑΑΝ συμ6ε- 
έλημένον μέ τά ταμεία υγεί
ας τοΰ προσωπικού όλων τών 
Τραπεζών. ΔΕΧΕΤΑΙ οδός Τ' 
Σεπτεμβρίου 58 (Πατησίων, 
στάσις Μουσείου) Τήλ. 812-808 
καί 36-632. Άπο8εραπεΐαι έκτε- 

λοΰνται καί κατ’ οίκον.

Ό Σύλλογος Υπαλλήλων Ε- 
Τ. Ε. έν τή προσπαθείςκ του όπως 
διαδώση τό εΰγιινες άθλημα τού 
ζατρικίουι μεταξύ τού προσωπι
κού τής Τραπέζης προκηρύσσει 
διά τόν μήνα ’Ιανουάριον πρωτά
θλημα μεταξύ τών ύπηρετούντων 
είς τά καταστήματο: ’Αθηνών, Πει
ραιώς καί Πιροαστείων, είς τό ό
ποιον δύνανται νά Χάβουν μέρος 
άπαντες οί συνάδελφοι, ανεξαρτή
τως δυναμικότητος.

Λεπτομέρειαι διεξαγωγής τών 
άγώνων, Επαθλα κλπ. θέλουσιιν 
γνωστοποιηθεί διά νεωτέρας άνα- 
κοινώσεως. |

Δηλώσεις συμμετοχής άπότοΰδε 
μέχρι 15ης ΔίΙκεμΒΙρίου είς τόν κ. 
Σπ. Λοβέρδον, Κατάστημα, οδού 
Ναυαρίνου (Πειραιώς) τηλέφωνον 
43-232.

Σ. Σ. *0 συνάδελφος κ. Σπ. 
Λοίβΐέρδσς συμμετείχεν ώς μέλος 
τής "Ελληνικής όμάδος Σκακιοΰ 
είς τούς ’Ολυμπιακούς Σκαλιστι
κούς ’Αγώνας, τούς Τελεσθέιντας 
κατά μήνα ΣεπτέμβΙριον έ. Ε. έν 
Μόσχα.

Δρ. ΑΝΤΩΝ. Δ. ΓΚΘΥΣΚΟΣ
ΜίΜΕΥΤΗΡ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ—
ΓΎΝΑI ΚΟΛΟίΓΌ Σ 

Έπιμελητήις Μαιευτηρίου 
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Κατόπι σν/μφώνίας μετά τού 
Συλλόγου "Υπαλλήλων Τραπέζης 
Αθηνών, οί κάτωθι προσληιψθέν- 
τείς "Υπάλληλοι τής Ε.Τ.Ε.Α. με
τά τήν ρυγχώνίυσιιν, ένεγνάψη- 
σαν άπό 1ης Δεκεμβρίου έ. έ. 
είς τόν ήμέτερον Σύλλογον.

Όινσιματεπώνυμον 
Άναγνωστοπούλου ’Άρτεμίς 
Δίπλα ’Ασπασία 
Κωνισταντίνον Δέσποινα 
Μαγκούλια Γεωργία 
Μανοΰσαυ Αίκατερί νη 
Πανουργία Νινέτα 
Παπαδημητρίου Ίνώ 
Τόγκα "Ελένη 
Όλλανδέζου "Ελένη 
Άν αγ νωστ σπούλού Αγγ ελ ική 
Γιαννακοπο'ύλου Κων)τίν(Χ 
Φουντοπούλαυ Σωτηρία 
Κωνσιαντινίδου Ελένη 
Άνδρέου Εύαγγελία 
Γεωργαράικη φανή 
Δόλα "Ελένη
Κεροντζοπούλου Σ εβαστή 
Ούσταμπασίδου Ελένη 

Ποπανικολοπαύλου Αικατερίνη 
Κομνηνάκη; Χριστίνα 
Έμμονουηλίδης Δημήτριος
Πάλλης φράγκΐσίκος 
Άνεζίνης ’Αντώνιος 
Άντωνιάίδης Βασίλειος 
Βάνης Μιχαήλ 
Γραμματικόπουλος Παναγ. 
Δοόμπλης ’Απόστολος 
Καλογιάννης Κριτών 
Καλογιαννίδης Βασίλειος 
Καρατάγκας Χρηστός 
Κατσσυλη,ς Νικόλαος 
Κιμπάρης Στέφανος 
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Παραπονιάρης Δημήτριος 
Πασχαλίδης Παύλος 
Πατμανίδης ’Αλέξανδρος 
Χατζής Γεώργιος 
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Παπάδημητρίου Κων)τϊνος 
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’ I ατρόπουλος Εύάγγίελος 
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T:-V"o ΰσ>ογλου Κυρ ιακη 

Καρυοφίλλη Μιραντα 
Κανέλλου Άνοΐστασία 

©εοφάνη Χριστίνα
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Γκόλαντα Μαρία 
Καραγιάνινη ’Ασπασία 
Ρ οβάκη Β ασ ιλ ική 
Ροβάκη, Ελένη 
Πόλλης ’Άγγελος 
Ραπτάκη Βιολέττα 
Πηλείδης Άχιλλεύς 
Σννάπαλος ’Αναστάσιος 
Δεκιαί-σαρη Ρόζα 
Θεοδωρσπούλου Γεωργία 
Λιναρδή Μαρία 
Καλκαβοώρα Χαρίκλεια 
Κωνσταντίνιγ Ευτυχία 
Καρυώτου Χρυσαυγή
To 0XCU Στνλιανή
Βσγιατξήις Ζήσης 

Δουβιρή Ελένη 
Τσουκαλαδάκη Ασπασία 
ΣαμΙσαρέλλος "Οθων 
Γραββάνη ’Αλεξάνδρα 
’ I ωανιν ίδη ς ° I ωάννης 
Δεληγιάννης Αλέξανδρος 
ΐΓρηγοΙρέλλης Κων) νος 
Κλάδης Κων)νος 
Μιχαλαράκου Ελένη 
Κανταράκισς Κων)νθς 
Άγγελέτος Κων)νος 
Γκιόκος Δημήτριος 
Μπαλιάκας Άνδρέας 
Ζαγκαρέτος Δημήτριος 
Βουτσάς Μάριος 
Φιλιππάκος Πέτρος 
Ρωσσοπο'ύλου Δέσποινα 
Φραγγής ’Ιωάννης 
Βλαχούλης Παναγιώτης 
’ I ωαννίδης Εΰθήμ ιος 
Φάσσος Τηλέμαχος 
Ζαμαρία Μαργαρίτα 
Κηρύκον Γεωργία 
Χρυσοβιτσάνου Άνοοστασια 
Καπράλοίς Νικόλαος 
Καλαμωτουσάκη ’Ιωάννα 
Μανωλάκη, Αικατερίνη, 
Κακάτσου Μαρία 
Κλαοάδάτος Ευθύμιος 
'Πράινί.’ζος Χρηστός 
ΆποστολάΙκη Ευαγγελία 
Βασιλάτο,υ Νίκη 
Ντινιώτου Χριστίνα 
,Κουγκούλου Τρυγώνα 
Πετρίδου Γ ιολάντα 
Ράπτου Αικατερίνη 
Τ'αμΙπαχρπούλου1 Γεώργιος 
ΧριΙστόπουλος 'Ιωάννης 
Γλυνός Κωνσταντίνος 
Πσπαθεοδώρου Θεόδωρος 
Δημακοπούλου ’Αριάδνη 
Κηπιώτου ‘Άννα 

Δαβίαρούκία 'Ευφροσύνη 
Ζάκας Θεόδωρος 
Ζίρβός Κωνσταντίνος 
Οικονόμου Παναγιώτης 
Παναγιώτου Βασίλειος 
Πανταζόπουλος Νικόλαος 
Φώσκολος' Άντώνιοις 
Γιαννοκοπούλου Βασιλική 
Ίωαννίδου Tom αν ή 
Πατέλλη ’Ελένη 
Τσαπαλύρα Εύσταθία 
Τσατ'άκου Φωτεινή 
Καραγιάννης Δημήτριος 
Κ ι,ούγΚη Εΰανθ ία 
Παναγοπούλου Κανελλα



Η Γνώμη μας
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΙ

Ό συνεχώς καί άλματωδώς άν
εργο μένος Τιμάριθμος καί αί πα- 
ρουσιαζοίμεναι Ey δψει οτΰ χε’μω- 
νος τεράστιοι άνάγκαι των μισθο
συντήρητων, Επιβάλλουν την ΑΜΕ
ΣΟΝ καί ΑΝΙΕΥ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗΣ 
οικονομικήν έινίσχυσίν των,

Έχομεν φβάΐσει εις τό εσχατοιν

σημεϊον τής έξαθλιώσεως, ώστε έν 
πολλοΐς νά διοΡκι;)gίε;ύμΙτcxι καί αυτή 
αυτή ή Κοινωνική μας άξιοποέ- 
■πεια.

Πρέττει νά ληφθή αμέσως μία 
σωστική τής καταστάσεως άπόφα 
σις διότι τά περιθώρια υπομονής 
ιΐώιν δεινώς χειμαζόμενων μισθωτών 
ήρχισαν ποό πολλοί* Εξαντλούμενα.

ΠΕΡΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ

! ΜΜΕΙΙΙ ιΗ ΙΙίΙ ΙΕΙΓΜ 181 
EHilTOAfl Ϊ1Ι ΠΕΕ Pi 8 lUflllll Ι8Ϊ HMETEPO!

Η

Βίων έναργέστερον καί πρακτικώ- 
τερον υπέρ αύτώιν.

ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 
ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ

ΌλάκληΙρον τό "Εθνος μέ την ---- ---------
πρέπσνσαμ λαμπρότητα, έώρτασεν ΕΑΠΙΖΟΜΕΝ. ΤΟ 
τήίν επέτειον τής κηρύξεως τού ΑΤΟΠΟΝ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΗ 
Έλληνο — ’Ιταλικού πολέμου.

Παρελάσεις, δοξολογία,, λαμπα- | Προϋποθεσ,ς επιτυχίας των οιον 
δηδρομίαι καί λο,παί έορταστικαί : 6ϊ1ΤΓατε αίτημα ιων είναι η ενημε- 
έκΒηλώσε,ς Εδωσαν τό μέτρον τής ρωσιζ τοΰ προσωπικού έπί τής 
Αξίας, τήν όποίαν Εχει δι’ δλους j 1Γ0Ρε,α? τών ζΉηψατων μας. 
τούς "Ελληνας ή 28η ’Οκτωβρίου. S« τθν ένημερωσι,ν ταύτη,ν άπε-

Τούς Δη;μιουιργούς τού "Επους 
— τοΰ ’Αλβανίικοΰ ‘Έπους — τούς 
ένθυμούμειθα δμως αύτή τή μέρα 
καί μόνον. ’Από τής έποιμένης εΐναι 
άγνωστοι μέσω άγνωστων. Καί ό
μως δέν είναι τόσον άγνωστοι Ο
σον θέλουν ώρισμένοι νά θεωρούν- 
Είναι γνωστοί. Βρίσκονται μεταξύ 
μας, στά γραφεία, δίπλα μας. Ό 
Γιάννης, ό Κώστας, ό Γεράσιμος 
ό Γιώργης — ό ένας μέ τον άλλον 
έδωσαν κάθε τι πού μπορούσαν 
για νά υψώσουν τήν ’Ελλάδα Εκεί 
δπον τής πρέπει. Δέν είπαν 
«πουρκουά», ούτε λάτ< ι σαν μπρος 
στην συντριπτική ύπερ οπλία τοΰ 
εχθρού, οϋτΐε! φυγομάχησαν. Πο
λέμησαν — γνωρίζοντας γιατί πο
λεμούν. Ή Ζωή τους, ή άρτιμέ- 
λειά τους— δέν ήσαΐν τίποτε μπρος 
στή Δόξα, τήν Τιμίή καί τή Σωτη
ρία τής Πατρίδας.

Στους ηρωικούς ούτούς στρατι
ώτες τής μεγάλης ημέρας καί εί- 
61κώτειρα στους συναδέλφους πού 
χάθηκαν ή πού έπέζησαν τής Με
γάλης αυτής Εκστρατείας, χς στιρα 
φή ευλαβικά ό νΧ-υς καί ή καρδιά 
όλων μας.

Τά ‘Έθνη, οΐ Λαοί, τά Κράτη, 
έπιζούν τότε μόνον όταν σέβονται 
τούς νεκρούς των καί άμοίδουν η
θικώς καί ΰλικώς εκείνους που 
στήν ώρα τού κίνδυνου σταθήκαν 
πρόμαχοι άξιοι τής έλευθερίας 
καί τής ανεξαρτησίας των

Ή Τράπεζα μας, έχει τήν ιιμή
νά συγκατσλέγη οί αξύ τού προ
σωπικού της, πολλούς «αγνώστους» 
δηΙμιουρΥούς το,ύ ‘Έπους. Ας εκ- 
Βηλωθή τό ενδιαφέρον τών άρμο-

βλίίπεν καί ή πρόσκλησι ς τής Δ. 
Ε. τής 14 Νοεμβρίου εις τό Γυ- 
μναστήριον.

Παρετηρήθη δμως τό άηθες φαι- 
νόμενον, ένφ ΟΑΟιΙ φωνάζοιμεν 
διά τό Α ή Β ζήτημά μας, όταν 
κάλούμεθα, νά μιή πιροισερχώμειθα, 
προψασιζόμενοι πόιτε τό... ακα
τάλληλον τής ώρας καί πάτε οτι 
είναι «κουραστικό» ν’ άνεβαίνη 
κανείς μέχρι τον 4ον οροψον, έ
στω καί μέ Ασανσέρ...!! Τό δέ 
χειρότερον άναμένωμΐν άπό άλλους 
νά μάς πληροφορήσουν περιί τού 
τί έλέχθη.

Αΰιιό άποδείικνύει οτι δέν Εχο- 
μεν εννοήσει, πόσον Απαραίτητος 
καθίσταται ή έμφάνισις τοΰ 
όγκου μας διά τοΰ οποίου καί 
μόνον έν πολλοΐς είναι δυνατή ή 
έπίλυσίς τών αιτημάτων μας. Εΐ
ναι άραγε σωστό οΐ έκ τής Τρα- 
πέζης ’Αθηνών συνάδελφοι νά μας 
δίδουν μαθήματα εις τό θέμα αυ
τό, οτοον μέ τήν πρώτη πρόσκλησι 
τού Συλλόγου των γεμίζουν ολό
κληρο θέοοτρο;

‘Err’ εύισιρ ία, δέν θά ήτο ά
σκοποι*, νά παρατηρήσωμεν καί 
τήν άντισυνσδελφικήν στάσίν έ- 
νίων Διευθυντών Καταστημάτων 
οϊτι,νες καίτοι παράκληθέντες προς 
τούτο, δέν Επίτρεψαν τήν άπσ~ 
χώρησιν συναδέλφων έν τέταρτον 
προ τής καθοιρισθείσης ώρας συιγ- 
κεντ ρώσεως. Είναι προθυμότατοι 
ν’ άπασχολοΰν τό προσωπικό πέ
ραν τής κεκανονισμένης ώρας έρ- 
γασίας, άλλά φειδωλοί όταν πρό
κειται νά συζητηθούν ΖΩΤΙΚΑ 
ζητήματά μας.

ΕΠΙ ΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
Συνάδελφοι,

Εξ αφορμής γεγονότων τινών, 
περιελθόντων εις γνώσιν ημών πα- 
παροίχ,αλοΰμ'εν, όπως σημειώσητε 
τά κάτωθι προς άποκατάστοσιν 
τών πραγμάτων, τής αλήθειας καί 
τής απαραιτήτου καλής πίστεως, 
ήτις Απαιτείται μεταξύ τών Συν
δικαλιστικών ‘Οργανώσεων πάοη,ς 
βαθμίδας διά τήν επιτυχίαν εις 
τούς κοινωνικούς καί Εθνικούς σκο
πούς οϋς έτάχθησαν νά ύπηρετή- 
σουν.

I. Έχόμεθα στερρώς τής πε- 
ποιθησεως ότι οσάκις ή Διοίκη- 
σις τού Συί (Χόγου σας άπετάθη 
εις τήν ΓΣΕΕ διά ζητήματα τού 
κλάδου σας, αΰΐή ένήργηισβ μετά 
τής άπαιτουμένης ταχύτητος καί 
ερριψε δλον αύτής τό βάρος διά 
τήν έπίτευξιν ί κανοττοιητ ικής έ- 
πιλΰσεώς των. ’Ωσαύτως τό όλον

ΤραίπεζιτιΙκόν θέμα ώς ίδημιουργήκτηζ οόχί είς πλάνην άνθρωπίνην, 
θη διά τής γενικώτέΙρας τακτ ι - j αλλά πειράται δι αδικαιολογή- 
κής τοΰ τέως 'Υπουργού Έργα- | τους σκοπούς νά στρέβλωση τήν 
αίας Γονή,, εΐναι γνωστόιν πόσον j πραγματικότητα, συνοδοιπόρων 
άπησχόλησε τήν ΓΣΕΕ «αί ποιους I άπολύτως έν προκειμένη* μέ τούς 
άγώνσς αυτή διεξήγαγε έν μέση* j ερυθρούς συντρόφους, 
πρωτοφανών Αντιξοοτήτων τότε. Καί έξηγούμΐθα.

11 ΆνΕίγνώΙσαμεν είς τό ψύλ
λον τής έφημερίδος σας «Τραπε
ζιτικής» τής 1 1.8.1956 καί είς 
τήν στήλην «Σύντομοι ειδήσεις», 
ότι ή Δ. Ε. τού Συλλόγου διερ- 
μηνεΐύσυσα τάς οπτόψεις τών συ- 
νοδέλφ-ων τής Έ.Τ.Ε., οΐ όποιοι 
ύπέβαλον δηλώσεις άρνούμενοι τό 
χαράτσι, δέν θά δεχθή, νά γίνη 
ούδεμία κράτησις υπέρ τής ΓΣΕΕ.

Μάς προικαλεΐ κατάπληξίν ό ό
ρος «χαράτσι» καί «υπέρ τής 
ΓΣΕΕ».

Έπ’ αυτού δέν δννάμεθα νά μή 
Ειατυπώσωμεν τήν παρατή ρησιν 
ότι άσφαλώς εύρίσκεσαι ό αυντα-

C ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28πξ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τήν 26ην ΌικτωΒρίου έτελέσθη είς τήν μεγάλη,ν αϊθ υσαν συναλλ<τγών του 
Κεντρικού Καταστήματος δ έτήσιος εορτασμός τής 28ης ·:Οκτω@ρίου., Τήν 
τελετήν παρηκολού'δήσιεν ή Διοίκησες τής Τροσιέζης ιμας, ή Διοιχ. Επι
τροπή τοΰ Συλλγου καί εΰρ-ύτοπον άκροατήρυον έκ συναδέλφων τών Κατα
στημάτων τής Πρωτευούσης καί τοΟ Πειραιώς. Έικι μέρους τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης ώ,μίλησεν ό δικηγόρος κ. Πανόπουλος, άναφερθοίς είς τό 

ιστορικόν τής ήμέρας, έκ, δέ τοΰ Προσωπιχοΰ ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου κ. Μ'ελισσαρόττουλος όστίς άνεφέρβη εις τήν έναρξιν τή,ς Εθνικής 

‘Αντιστάσεως έν τή ΤραπέζΠ κατά τήν 28ην "Οκτωβρίου 1941 καθ' ήν 
τό σώμα τών υπαλλήλων τής ‘Εθνικής Τραπέζης παρά τάς άπειλάς τών 
καταχτητών έδιδε συνέχειαν είς τό ΟΧΙ τής "Αλβανίας. Είς τήν φωτογρα

φίαν δ κ. Πρόεδρος όμ,Χών.

Α'. Δέν είναι «χαράτσι» ή εισ
φορά, διότι τά τής συνδικαλιστι
κής εισφοράς έρρυθμ ίσθηΐσαν έντός 
τών ύπό τού Ν. 3239 διαγραψο- 
μενων πλαισίων διά τής έλενθέρσς 
ΘΙιλήσεως τής ώργανωμένης έργα- 
τι,κής τάξεως άνευ οίσσΕήποτε 
παρεμβάσεως τού Κράτους καί 
συμφωνία ς πρός ανέκαθεν διατυπω 
θείσας απόψεις αύτής. Διά τής 
έν προκειμένη* δέ διαιτητικής δια
δικασίας τό θέμα τής συνδικαλι
στικής εισφοράς έρρυθμίσθη κατά 
τρόπον διασφαλίζονται

αα) Τήν ανεξαρτησίαν τοΰ Ερ
γατικού Κινήματος Εναντι όλων 
Τών έξωσυνδικαλιστικιών παραγόν 
των καί κυρίως τοΰ Κράτους, 
διότι Επαυσε ή νπ’ αΰτοΰ δι* έξου 
σιαστικού τρόπου έπιβολή αύτής.

66) Τήν προαιρετικότητα τής 
εισφοράς δεδομένου ότι πάς έργα- 
τοϋπάλληλος Εχει τήν ευχέρειαν 
δΓ απλής δηλώσεώς του νά άρ- 
νηθή τήν καταβολήν αυτής.

Β'. Ή εισφορά δέν καθωρίσθη 
υπέρ τής ΓΣΕΕ, άλλά υπέρ τοΰ 
συνόλου τών Συνδικαλιστικών 
'Οργανώσεων καί τών οικείων Ερ
γατικών Κέντρων, ατινα δέν έχουν 
άλλωστε άλλους πόρους. Είς τήν 
ΓΣΕΕ περιέρχονται έν προκειμένη* 
μόνον τά 5)20 αύτής.

Καί έρωτάται κατά τήν όπτοψιν 
ύιμών πώς θά λειτουργησουν οι 
"Ομοσπονδίαι καί τά Εργατικά 
Κέντρα, τών όποιων ό ρόλος είς 
γενικώτερα Εργατικά καί υπαλλη
λικά ζητήματα είναι τόσον βασι
κές ;

Έν πάση περιπτώσει σάς προ- 
υιδοπο ιού μυν δτι εις τών Κατα
στατικών όρων, ο'ίτινες πρέπει νά 
πληροΰνται διά τήν έγγραφήν ορ- 
γανώσεως τινός είς τα Εργ στ ι - 
κά Κέντρα κο(ΐ τήν ΓΣΕΕ, εΐναι 

ή συμμόρφωσις αότής πρός

EMR ΠΕΜΤΒΜΗΜΟΜ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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άΐτημάτακν τοΰ jtq ι>σοττ,ΐ'ζοΰ, οιτεο 
χυί άτοτιίλ,Εΐ τον Κιι.ταοτυ.τιχον 
Χάρτην ημών χαί τοΰ ιιτροσωιτίικοΰ, 
έν τή διίίαίςι Αξιώσει, ο πως πα,ντα 
τά έν αΰτω διαλαιμβανόμ-ενα Ικα
νοποιηθούν ιέ|κ ,μέρους τής Διοιπή- 
σεως, ώστε νά έπανέλθωμεν τά 
ταχύτειρο-ν είς τήν δδάν τής ψυ
χικής ήθ'Βύέοζ κα'1 τήί &τιερισπά- 
στου έπαγγελιματικής μας έπιδό- 
σεως. Καί τό υπόμνημα τοϋτο 4- 
πετέλεσεν ιεικπληξΐν, τόσον άπό τήν 
άϊποψιν τής σαφήνειας καί τής πίλη- 
ρότητος, δσον καί άπό τήγ αποφΊν 
τής διατυιπώσε-ως καί έκδάσεως.

Διενεμήθη είςτ ους Συναδέλφους 
καί έπ’ αΰτοΰ γνωρίζει πάς τις 
πλέον δτι πιρέίπει νά βαδίστι. Δυ- 
■νατόν διά τοΰ χρόνου νά θέλη 
συμπληρώσεις. Ημείς πιστεΰομεν 
ν.ατ’ άρχήν οτι δσον γρ,ηγορώτερα 
διαγράφομεν τά ικανοποιούμενα αι
τήματα, τόσον τό γόιφτρον τοΰ ‘Ι
δρύματος *’ άποκφθίσταται.

‘Ωρισμένα αιτήματα ήρχισαν αμέ
σως Ικανοποιούμενα, είτε έξ δλοκλή 
ρου, είτε μερικώς. Πάντως ήρχι- 
σαν.

Τοΰτο εκαμεν έντύπωσιν είς πολ
λούς, ακόμα καί σέ ανώτατα στε
λέχη τής Τραπέζης. "Εν έκ τούτων 
ήκούσθη λέγον: «Υπογραφών τάς 
προάγωγάς, ουδέποτε τό έφαντα- 
ζόμην δτι ®ά τάς υπέγραφα έντός 
του έτους,...»!.

Βέβαια τά κριτήρια έφ’ ών έ- 
βασίσθησαν αί προαγωγαί δέν ικα
νοποιούν κατά τρόπον απόλυτον.

Ή πλήρης Δικαιοσύνη θ’ άπιο- 
δοθή διά τής ΕΝΤΑΞΕΩΣ και 
τής δημιουργίας νέου ΟΡΓΑΝΙ 
ΣΜΟΤ.

‘Εν τοίύτοις τό πρώτον βήμα

Εγινε. Μέ συνεπή αγωνιστικήν διά- 
θεσιν, ασφαλώς καί συντόμως θά 
έπιτευχθοϋν καί τά δύο βασικά 
πρωταρχικά αιτήματα μας. Χάρις 
εις τάς, συντονισμένος ένεργείας 
μας, είς τό άποκαταο'ταθέν κΰρος 
τοΰ Συλλόγου μας, είς τήν άκα- 
τάβλητον ενεργητικότητα τών 
Διοικούντων αυτόν, χάρις είς τήν 
αδήμαστον μαχητικότητα τοΰ μέ
χρι προ ολίγου εξουθενωμένου .τωο- 
σωπικοΰ, έπετύχομεν ΝΙΚΗΝ λαμ
πρόν, διά τής διασώσεως τών ά- 
σφαλιστιΐκών μας οργανισμών άπό 
τήν «σωτηρίαν» ένοποΐησιν καί κα- 
τακρημνησίν μας είς τον οχετόν 
τοΰ Ι.Κ,Α.

Ή έπαφή μέ τούς συναδέλφους 
τών ‘Επαρχιακών Καταστημάτων 
άπεκατεστάθη. Τούς γνωρίσαμε, 
μάς έγνώρισαν, άκούσαμε, καί ση
μειώσαμε τα παράπονά τους, τά 
προσοοπικά τους αιτήματα, τούς 
ένημερώσαμεν καί γενικώς άποκα 
ταστήοαμε τήν πλήρη επικοινωνία 
Κέντρου καί ’Επαρχιών, Σήμερον 
απευθύνονται έλευΰέρως καί άδι- 
στάικτως πρός τό Συλλογικό τους 
όργανο, όλοι έίκεΐνοι οίτενες πρό 
μηνών ακόμη, έθεωραΰντο ώς οί 
«παρίαι» τής συναδελφικής οίκογε 
Υείας καί λαμβάνουν άπάντησιν έπι 
οιίουύήποτε ζητήματος των ταχέως 
καί ύπευθύνως.

καί ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΝ.
Ή Λέσχη μας άνεκαινίσθη, άν- 

ταποκρινοιμένη πλήρως είς τόν προ
ορισμόν της καί καταβάλλεται 
πάσα προσπάθεια περαιτέρω άξ,ιο- 
ποιήσεώς της.

‘Ήλθομεν συνεπίκουροι, διά πρώ- 
,την φοράν είς τήν Ιστορίαν τοΰ 
Συλλόγου, πρός ΙΟΛΟΤΣ τούς 
συναδέλφους, οίτινες μετεσχον 
τών τελειτταίων Εξετάσεων, δσον 
άφσρή τά δίδακτρα προγυμνά- 
σεώς των.

Έπετύχομίεν τήν ΑΝΑΚΑΤΑ·1 
ΝΟΜΗΝ τών έπί Ήλιάσκου καί 
-3π’ έσχάδως διοιριίαθέντων ν.έωύ 
ΰπαιλλήλων, καί τήν έν συνεχείφ 
έγγραφήν των είς τόν ή-μετερον 
Σύλλογον.

Οΰτω άτοκάΜσταται εν τινι μέ-

ται. ή γνώμη του είναι σεβαστή 
καί αποφασιστικής ένίοτε σημασίας. 
Αί εισηγήσεις του .πολύτιμοι, ή μα
χητική του διάθεσις αξιοσημείωτος, 
ή Ανιδιοτελής καί αντικειμενική 
κρίσις αΰτοΰ έπί τών τραπεζοϋπαλ
ληλικών ζητημάτων τυγχάνειτής α
μέσου συναντιλήψεως τών έκπροσώ 
πων τών αλλοον Τραπεζικών οργα
νώσεων.

Ή Ο.Τ.Ο.Ε. αισθάνεται τήν 
παρουσίαν μελών, τά όποια δέν κρύ 
βονται πίσω άπ’ τό δάκτυλό τους 
καί γνωρίζουν νά λέγουν τήν αλή
θειαν πρός τά ανώι καί πρός τά 
κάτω.

Ή άκολοιυΰουμένη γνησία συνδο 
καλιστική γραμμή τής πλήρους και 
ανεπιφύλακτου συνεργασίας οΰχί 
μόνον μετά τών λοιπών Τραπε
ζοϋπαλληλικών Σωματείων, άλλάτρψ ή πρασγεναμένη ήΦική καί οι

κονομική ζημία έκ τής βιαίας άπο- καί μετά πάντων τών Σωματείων 
μακρύνσεως έκ τής συναδελφικής τών Επιχειρήσεων Κοινής Ώφε- 
οίκογενείας, τόσων συναδέλφων έπί λείας έδημιοΰργησε καί δημιουργεί
Ήλιασκικής κατοχής.

Πέραν δμως τών άνωτέρω,
τάς πλέον βάσιμους ελπίδας διά 
τήν έπιλυσιν τών αιτημάτων εκεί

πελήφθημεν τοϋ Εργου τής Αποκα- νων, τά όποια ^μεμονωμένως^ τιθύ- 
ταστάσεως τών έΙξώτερικών σχε- ί μένα, δεν θα είχον λυσιν ή η επι
σείων τοΰ Σιϊλΐλίόγσυ, ιμΐιτά τών : λυσίς των θά. ήτο Ανέφικτος π.χ. 
λοιπών Τραπεζοϋπαλληλικών Σω- \ Μισθ-ολογιΐκον κ.α. 
ματείων. | Δέν ισχυρίζομαι βέβαια^ δτι τά

Δ'έν ήσαν εΰχάρισται αί σχέσεις ' προβλήματα μας έλυθησαν πλήρως 
μας αΰται.

Ποό πολλοΰ δ Σύλλογος τή;
Οί Συνάδέλψοι τών Επαρχιών Ε.Τ.Ε. εϊχεν παυσει νά -είναι ΰπο·

γνωρίζουν πλέον δτι ύφίσταται 
Σύλλογος οΰχί «ψιλώ όνόματι», άλ
λά σύλλογος έν συνεχεϊ δράσει καί 
έπαφή μετ’ αΰτών.

Τινές έχαρακτήρισαν ώς «κρουα
ζιέρες» τήν έπαφή τών μελών 
τής Δ. Ε. μέ τούς συναδέλφους 
τών ’Επαρχιακών Καταστημάτων. 
Ημείς τό Θΐεωροΰμεν ΚΑΘΗΚΟΝ

λανίσιμΐιις παράγων σ^Μειργασίάς 
καί δράσεως.

Αί «συμφωνίας Κυρίων» ήσαν 
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. Τό 
«Γιές» είχεν καταστή παράδοσις. 

'Εντός ενός πενταμήνου τά

καί είς τό ακέραιον, εντός του 
βραχύτατου χρονικαΰ διαστήματος, 
πού εύρισκόμείάα έπί κεφαλής τοΰ 
Συλλόγου. Διότι καί πολλά είναι, 
αλλά καί τινα έξ αΰτών χρειά.-

τ,άς οικονομικός υποχρεώσεις της 
Εναντι τής προϊσταίμενης όργανώ- 
σεώς της.

Κατά τάύτα καί καθ’ όσον δεν 
ήθέλατε ρυθμίσει τό ζήτημα τούτο, 
έπιφυιλασσόμεθα νά κινήσωμίν την 
έκ τού Καταστατικού μας διαδι
κασίαν,

III. Είς τό άπό 18.7.1956 ύπα 
μνημά σας πρός τόν κ. Διοικητήν 
τής Ε.Τ.Έ.Α. έν Κεφαλαίψ 14 σε- 
λίς 14 μοτά κοταπλιήξεως άν-εγνώ 
σαμεν δτι ό Σύλλογός σας «εΰελ- 
πιστεΐ δτι ή Τρόπτεζα έκτιμώσα 
τις προθέσεις καί τό Εργον του, 
θέλει ένισχύσει αύτόν νά έκτελε- 
ση τόν Ή-ροορισιμόν τσυ>

’ΆβυΐνοΤτίουίμιεν νά -ττίστενσωιμεν 
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έξερευΎτγθη ojtd jtaoav εποψιν^ δια- 
οφαλίζουσα, οΰχί μόνον τό Παρόν 
άλλά καί τό Μέλλον ημών καί τών 
οικογενειών μας.

Δύναμαι νά διαβεβαιωσω παντα 
ο'υνάδελίιρών ιότι ,ίευρισίκοιμεύα εις 
τήν οδόν τής έπιλύσεως τών περισ
σοτέρων προβλημάτων μας. ^ "Ας 
μή σπεύδωμεν είς κρίσεις και επι
κρίσεις έν πολλοΐς επιπόλαιας καί 
γενομένας νηό τό Κράτος τών προ- 
σιοπικών μας δεδομένων.

Σημαντικόν ρόλον εις την κα
θόλου δράσιν μας παίζουν καί οί 
Αριθμοί. Άλλ’ ας τούς άφή,σωμεν 
διά τήν Γενικήν Συνέλευσιν.

Σήμερον καί διά τάς προσεχείς 
ήμέρας χρειάζεται πλήρης , ΕΝΟ- 
ΤΗΣ. Μάς άναμένουν άγώνες, 
σκληροί ϊσωις, πάντως δμως με βέ
βαιον αποτέλεσμα ΝΙΚΗΣ, εάν 
διατηρήσωμεν τήν ένότητα αύτήν, 
τόσον ώς πρός τήν κατεύθυνσιν 
τών σχέσεων μας μετά τών λοιπών 
Σωματείων τών εργαζόμενων τής 
Χώρας δσον καί ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ 
μεταξύ μας.

Συσπειρωμένοι πέριξ τοΰ Συλ
λόγου. μέ πίστιν έπί τό δίκαιον

ζονται πλήρη καί Εξονυχιστικήν με-' τών αιτημάτων και σκοπών μας, 
λέτην, διότι διά τής διδόμενης λύ- βαδί-,ομεν σταθερώς προς ενα 
ιαεως έξαρτάται τό μέλλον χιλιά- καλύτερον μέλλον, και τούτο μάς 
δων συναδέλφων π.χ. τό θέμα τών τό έγγυάται απόλυτα ή ΕΝΟΊΗΣ

πράγματα ήλλαξαν. ’θ' Σύλλογος Ασφαλιστικών μας Ταμείων. ήτις ουδέποτε έξ δσων γνωρίζω
τών 'Τπαίλλήλων τής Εθνικής! Εΰνόηταν δθεν καθίσταται οτι εβλαψεν ,ηλ μλ -τα Λ1Τ V
Τραπέζης τής "Ελλάδος άκούγε- | μία γνώμη διδόμενη, πρέπει νά εχη MIX. X. ΑΘΑΝΑ^ΙΑΔΗ.2,
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ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Σχετικώς μέ τόν προετοιμα- 
ζόμενον κοινό αγώνα ή 'Ο
μοσπονδία Ηλεκτρισμού καί 
επιχειρήσεων κοινής ώφελείας 
εξέδωσε την παρακάτω άνα- 
κοίνωσιν:

«Ή υπερήφανος καί αδάμα
στος "Ομοσπονδία 'Ηλεκτρι
σμού, προβάλλει καί πάλιν είς 
τό προσκήνιου τού εργατικού 
κινήματος” πλαισιωμένη άπό 
14.000 εργαζομένους, πού θοί 
μεταβληόοϋν σέ ώρα άπεργια- 
κής μάχης οί άτρομοι μάχη- 
ταί των οικονομικών μας δι
εκδικήσεων.

Ή "Ομοσπονδία Ηλεκτρι
σμού είναι πλέον μία πραγμα- 
τικότης, πού Εγινε συνείδησις 
σέ χιλιάδες Εργαζομένους καί 
καμμιά φανερή ή κρυφή άντί- 
δρασις άπό οπουδήποτε καί αν 
προέρχεται δέν μπορεί ν’ άνα. 
κόψη τόν Ιστορικό της δρόμο.

Συνάδελφοι,
Οί μεμονωμένες απεργίες 

τών Συνδικάτων τής δυνάμεώς 
μας στο πρόσφατο παρελθόν 
απέδειξαν πώς δέν τελεσφο
ρούν, γιατί Εργοδότες καί 
ικράτος σέ μίαν άντεργατική 
συμμαχία αντιμετωπίζουν τίς 
απεργίες μας καί δέν λύνουν 
κανένα οικονομικό ή ασφαλι
στικό αίτημά μας. ’Έτσι στό 
σταυροδρόμι τής αγωνίας γιά 
τήν αΰριον, συναντηθήκαμε 
μέ τούς Εκπροσώπους τών Συν 
δικάτων τών Τραπεζών καί 
τών μονίμων Λιμενεργατών 
τού 'Οργανισμού Λιμένος Πει 
ραιώς καί Επειτα άπό ΕξρνυΙ- 
χιστική μελέτη, τής καταστά- 
σεως άποφασίσαμε τήν κάθο
δον δλων τών κλάδων είς Εν
τονον άπεργιακόν άγώνα μέ 
τά κάτωθι αιτήματα:

Ιον) Τήν αϋξησιν τών μι
σθών καί ήμερομισθίων κατά 
30ο) ο.

2ον) Τήν ριζικήν άναΐεώρη- 
σιν τού άντεργατικοΰ Νόμου 
3239)1955 πού άπετέλεσε πα
γίδα διά τήν εργατικήν τά- 
ξιν καί

3ον) Τήν άποδέσμευσιν τών 
άποθεματικών καί Άσψαλιστι

κών Ταμείων καί τήν οικονο
μικήν ένίσχυσιν τών έλλειμμα 
τικών τοιοΰτων,

"Ο άπςργιακός αγώνας θά 
έξαγγελθή Εντός ολί
γου διά κοινής άνακοινώ- 
σεως της "Ομοσπονδίας Τρα
πεζοϋπαλληλικών ’Οργανώ
σεων, τής 'Ομοσπονδίας Ήλεκ 
τρισμοΰ καί των μονίμων Λι
μενεργατών τού Ο.Λ.Π.

Συνάδελφοι.
"Ο οικονομικός άγώνας 

πού άναλαμβάνομεν θά εί
ναι αποφασιστικός διά Τό 
μέλλον μας.

Τά Συνδικάτα τής σημερι
νής στενής καί αδελφικής 
συνεργασίας αποτελούν τήν 
σπονδυλικήν στήλην τού Ερ
γατικού κινήματος στήν ’Α
θήνα καί είς τόν Πειραιά 
καί απασχολούν στό σύ
νολό τους 30.000 Εργαζο
μένους. Άπό μάς έξαρταται 
'τήν Ενότητα αύτήν τών Ερ
γατικών δυνάμεων νά τήν 
μετατρέψωμεν μέ τούς α
γώνας μας, σέ δημιουργική 
δύναμιν διά τήν ΕπίλιυΙσιν 

τών έκάστοτε ζητημάτων μας.
Καθένας άπό τήν θέσιν 

του άς γίνη, (φορεύς αότών 
τών άντιλήψείω'ν καί άς έρ- 
γοτσθή διά τήν όλοκλήρωσιν 
τού πολυτίμου αΰτοΰ1 έργου.

Ή "Ομοσπονδία ’Ηλεκτρι
σμού σάς καλεΐ στις Επάλ
ξεις τού καθήκοντος μέ τό 
δπλον τής άπεργίας παρά 
πόδα. ’Εντός ολίγου θά δο- 
θή τό άπεργιακό σύνθημα. 
Καθένας άπό ή μάς άς γίνη 
ένας στρατιώτης καί άκα
τό: βλητος μαχηΥής τών οι
κονομικών μας 'διεκδικήσε
ων.
Ή ενότητα τών Εργατικών 

δυνάμεων μέσα στους άνω- 
τέρο'υς συνδικαλιστικούς Όρ 
γανισμούς μάο δίδει άπόλυ- 
τον τό δικαίωμα νά πιστεύ- 
σωμε δτι θά νικήσωμε. Καί ή 
νίκη μας θά είναι θριαμβευ
τική, γιατί τό δίκαιο ‘ τών 
απαιτήσεων μας είναι ηθικό 
καί ανθρώπινο».

ΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ή Διοικητική ’Επιτροπή, άπο- 
δίδουσα μεγίστην σημασίαν ιείς τήν 
άμεσον επαφήν της μετά τοϋ σώ
ματος τών υπαλλήλων, ένείζαινίασεν 
άπό. τής 22ας Νοεμβρίου έ-ε. τήν 
τακτικήν τών συγκεντρώσεων είς 
το έντευκτήριον τής Λέσχης, ένθα 
οί συνάδελφοι Ψά ένημε-οοϋνται έ,τί 
τών ενδιαφερόντων αυτούς ζητη
μάτων καί Ψά έπακολουίθή συζή- 
τησις έπ αϋτών, ώς καί επί παν
τός Ψέματος, το όποιον δύναται ν' 
απασχόληση τόν Σ έλλογον.

Η πολύτιμος αΰτη συνεργασία 
ήγκσίαις καί σώματος καίτοι άπε- 
τελεί άρχήν τής παρούσης Δ. Ε. 
άπό τής άναληψεως τών καθηκόν
των της, δέν κατέστη μέχρι τοΰ- 
δε πραγματοποιήσιμος άφ’ ενός μεν 
λόγω τής Ψεσινής περιόδου,’ άφ’ 
έτερον δε λόγω τής μεσολαβήσεως 
των προαγωγικών έξετάκΤεο^ν.

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΠΕΚΥΡΩΣΕΝ 

ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
Δ.Ε. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

. Το Εφετείον ’Αθηνών, διά τής 
υπ αριθ. 3459)56 άποφάσεώς του, 
άπερριψε τήν προσφυγήν του κ. 
Ανδρέου Προκοπίου, προσβάλλου- 
σαν την νοιμυμοτητα της παρούσης 
Δ. Ε. τοι[$ Σύλλογον μ,ας% ως συγ- 
κεντρω σ<χσης κατά τάς άρχαιριε 
σίας, σχετικήν πλεισψηφίαν.

ΑΙ ΠΙΡΟΑ1ΓΩΓΑΙ

I ΙΙΙΙΤΚΙί ΤΟΪΙΤΙΙΙΓΜ Mli Hi TIH ER1ITBUI ΙΕ Γ!ΕΕ
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δτι Συνδικαλισταί καί Συνδικαλι 
στική Όργάνωσις τείνουν χεϊρα 
δι οικονομικήν βίοήθ'εταν προς τον 
εργοδότην των διά νά έπιτελέ- 
σουν... τούς σκοπούς των. Οί σκο
ποί τού Συλλόγου σας υποτίθε
ται 8τι άνκμφισίβητήτως εύρ ίσκαν 
ται έν αντιδικία προς τάς επι
διώξεις τού Εργοδότου τών μελών 
σας. Πώς λοιπόν οΰτος καλείται 
διά γένναίαν χειρονομίαν; Καί 
πώς είναι δυνατόν νά πλανάσθέ 
και νά μή άντιλαίμβάνεσθε; δτι 
εάν ό έργοδότης σάς «ένισχύση» 
οίκιονομικώς, άσψαλώς θά υπότα
ξη τόν Σύλλογον είς τάς διαθέ
σεις του προς ικαταβαράθριωσιν 
τών επαγγελματικών σας ζητημά
των ;

Άίπακρούομεν ώς άποοραδέκτονς 
δι’ υγιές συνδικαλιστικόν Κίνη
μα, τοιαύτας ένειργείας και άντι- 
συνδ ικαλ ι σττκάς Εκδηλώσεις και 
σάς καλοΰμεν δπως παράσχητε ή- 
μΐν εξηγήσεις έπί πάντων τών έν 
τώ παρόντι διαλαμβανόμενων.
Μέ συναδίλφικους χαιρετισμούς 

’Εντολή ΔιοιΙκήσεως 
Ό Γεν. Γραμιματεύς φ. ΜΑΚΡΗ2
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑ

Κύριοι Συνάδελφοι,
Έπί τού ΰπ’ άριθ. 11719) 

4.10.1956 εγγράφου σας έπιτρέ- 
ψατέ μας, δλως κσλοπίστως, νά 
παρατηρήσωιμεν τά κάτωθι:

I. Παρ’ δλον δτι δέν εχοιμεν 
άπτά παραδείγματα —έκτος έάν 
ή μνήμη ιμάς άπατά — τής ταχύ- 
τητος και τής πιέσεως, μεθ’ ής 
ή ΓΣΕΕ ένήργησεν ύπέρ τών υ
παλλήλων τής 'Ε. Τ. Ε. κατά τό 
πρόσφατον ζοφερόν παρελθόν, έν 
τούτοις θεωιροώμεν δτι ένεργή 
σασα υπέρ ημών, δέν έπετέλεσΐιν 
εϊ μή τό καθήκον της, έκπληροΰσα 
τόν σκοπόν διά τόν όποιον ΰπάο-
χει.

II. Ή πρόσφάτος ρύθμισις τής 
Πρωτομαγιάτικης εισφοράς διά 
τής διαιτητικής άποφάσεώς, όφεί- 
λομεν νά σάς γνωρίσωμεν δτι ου

δόλως ικανοποίησε τά μέλη τού 
ήμετέρου Σωματείου. Είς τά παρ’ 
υμών προβαλλόίμενα έπιχειιρήματα, 
έ'χομεν ν’ άντιπαρατηρήσωμεν δτι; τοΰ

Τήν 19ην τρέχοντος μηνός έκοι. 
νοπο^ίδήΐτοτ,ν αί προαγωγα; τώιν 
Λογιστών Β' προς Α'. Συμψώνως 
πρός δηλώσεις τοΰ Διευθυντοϋ 
Διοικητικού κ. Κ ορογ ιαννάκη, ή 
σχετική εργασία διά τάς πρ-οα- 
γωγας τών ανωτερ^,ν βαθμών συμ 
πληροΰται τό δέ δλον θέμα τών 
προαγωγών θά έίχη τελείωση προ 
τώίν εορτών,

ποιήθη διά τήν άντι,μετώπισιν εκ
τάκτων εκπαιδευτικών δαπανών 
καί διά τήν σμίκρυνστν τοΰ έλ- 
λείιμματος τοΰ Εστιατορίου, του 
δημ ιουρΥηΙθέντΟς έκ τής περικο
πής τής τριδράχμου κατά σιτίζο
με νον έργο'δοτίκής εισφοράς.

Τέλος, ό υπαινιγμός σας διά 
τούς ερυθρούς συντρόφους, ΰπήρ- 

ι δεν λιαν άτυχή,ς, δεδομένου δτι ή- 
* μεΐς. διά τών τίμιων αγώνων μας, 
j άποξηραίνομεν τά έλη, είς τά ό- 
\ ποια τό σπέρμα τοΰ άναρχισμοΰ 
I άναπτύσσέται.

Πάντοτε πρόθυμοι νά έκτελέσω- 
μεν ειϊο τό άχέρσιον τό ισυνδνκα- 
λιστικόν μας καθήκον διά μέσου 

ανώτατου Συνδικαλιστικού

TIN ΤΠΤΙΝ 2718 mm 
AlOfll ΠΡΟΕΙΑΟίΙΟΙΐ™ ΣΤΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αί "Όΐμο-σπονδίαι Χραπυζοΰ ■» 
παλληλιικών ’'Οργανώσεων Ελλά
δος, ΉλεκτρισΙμΟΓ} «:αί Έπιχειι"-' 
ρήσεων Κοινή ς Ωφελεί ας καί ή 
ίΕνωσις Μόνιμων Λιμενεργατών 
Ο.Λ.Π. διά σημερινής άναχοινώ- 
σεώς των καλούν τάς ΰπ’ αΰτάς 
οργανώσεις τήν προσιχή Τρίτην 
27 Νοεμβρίου δπως κηρύξουν 
προειδοποιητικήν στάσίν εργασί
ας μέχρι τής 10ης πρωινής, «Ή 
(Κυίβερνησις καί οί άρμόδιοι έρ- 
γοδοτικοί παράγοντ-ες»ι λέγει ή ά. 
νοίκοίνωσις, «πρΙέπείι νά σκύψουν 
μετά προσοχής ιμέχρι τής άγω- 
ν,ιώσης ψυχής μας ,καί νά "ικανο
ποιήσουν τά δικαιώματά μας διά 
ν’ άποψευχθή ή εκτεταμένη, έξέ- 
γε,ρσ'ς 30.000 εργαζομένων οί 
όποιο ι άποτείλοΟν τό ίσχυρότίρον 
έργατοϋπσλληλ ι Κόν δυνα)μ νκονί
στίήιν χώρα μας».

Οίίτω ή άπεργιοϋιιή έκδήλωσις 
θά είναι τετράωρος διά τούς κλά
δους κινήσοως καί δίωρος διά

τους υπολοίπους κλάδους. Κατά 
τήν διάρκεια τής στάσεως θά άκιι- 
ινητοποιηίθοΰν λεωφορεία, τροχιό
δρομοι, ήλεκτριικοί σιδηρόδρομοι, 
τά έ’ργοίστάσια παραγωγής ηλεκ
τρικού ρερματος καί φωταίΙριου, 
α· Τράπεζα ι, ή Οΰλεν καί ό Λιιμήν 
Πε,Ίριαιώς.

Ή χειριζομένη, ύπευθύνως τόν 
κοινόν άγώνα συντονιστική επι
τροπή έγένετο τήν πρωίαν τής 
οήιμερομ δεκτή άπό τόν ικ. Π σπα- 
ληγούρα μετά τοΰ οποίου συνεζη 
τήθησαν τά εκκρεμή αιτήματα τών 
εργαζομένων. "Ο κ. υπουργός έ- 
ζή|τηΐσε’ δπιως άνασταλή ή άπειρ- 
γιοίκή έκΒήλωσις τής Τρίτης διά 
νά δοθή καιρός είς τόν κ. Καρα- 
μσνλήν ν’ άσχοληθήι ;μέ τά προ- 
ΙβΙαλλόμενα αίτήιματα.

'01 ήγέται τών εργαζομένων 
δέν έδέχθησάν 'τήν π,ρότασιν και 
ίέδήιλω,σαν δτι ή έκιδήλωσις τής 
Τρίτης θά γίνη οπωσδήποτε καί 
θά έχη προειδοποιητικόν χαρα
κτήρα.

ΚΑϊΐΡΐίΣΐϋ mmrn m tin
ΓΤΙΜΙΣΙΝ TIT ΖΟΤΙΗΑΤΘΣ TOT TANEWT ΣΤΝΤΑΞΕΘΣ

Η ανεξαρτησία τοΰ Σ υνδ ικαλ ισ { ιιας Όογάνοΰ, ώς υπέρΙμαχο ι τής 
:οΰ Κινήματος δέ,ν έξάρτάται ! έργατοϋπαλληλικής ένό’τητος, διότι κου

άπό τάς εισφοράς, άλλα άπό τήν 
ορθήν άντιμετώπισίν τών έργα- 
τοϋπαλληλικών ζητημάτων και τήν 
συνεπή δράσιν του,

6) Ή προαιρετιικότης τής ειίσ- 
φοράς μόνον κατ’ όνομα είναι 
τοιαύτη, έφ’ όσον ή αί'τησις πείρί 
έξαιρέσεως τοΰ έργαζοιμένου έπρε
πε νά ύποιβληθή πρΐ ν άπό τήν 
δημοσίευσιν τοΰ σχεΤικοΰ Νόμου.

Τό δτι ή ΓΣΕΕ έκ τής έν λό- 
γψ εισφοράς θά λάβη τό 14 καν 
τά ’Εργατικά Κέντρα μετά τών 
Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων1 τά 
υπόλοιπα, δέν σημαίνει δτι κατ’ 
άρχήν όλη ή εισφορά δέν θά διοχε 
τευθή πρός διανομήν είς τήν ΓΣ 
ΕΕ. "Οσον αφορά τον ήμέτερον 
Σύλλογον, ούδειμίαν έπ’ αύτοΰ τοΰ 
ποσοΰ άξίωσιν1 Εχει.

Κατά τήν γνώμην μας τά Έρ-

τ· λοΰμεν
Μέ συναδτλι»ικοΰς χαιρετισμούς 

Ό Ππόεδρος
ΜΕΛ! Σ ΣΑΡΟΠΟΥΑΟΣ

Ό Γεν. Γοσμ,ινατεύο 
ΣΠ. ΔΙΑΓΝΤΑ,Σ

Κ

1 Αντιμετωπίζουσα τήιν όσημέραι 
διογικουμένην άγανάκτησίν τών 
χιλιάδων οικογενειών συνταξιού
χων και έν ένεργεία υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης καί κατό
πιν συντόνων έν'εργειών τών 
Προεδρείων τών Συλλόγων τών 
Συνταξιούχων ικαϊ Υπαλλήλων, 
τής ΕΤΕ, ή Κυβέρνησις πρέβη 
εις τήν λήψιν τελικών αποφάσεων 
διά τήν ρύθμισίν τοΰ προβλήμα
τος τοΰ Ταμείου μας Συντάξεων.

Ουτω ό Υπουργός τοΰ Συντο
νισμού κ. Χέλμης κατόπιν συνεν- 
νοή|σιεως ίμετά τοΰ ’Αντιπροέδρου 
τής Κυβΐρνήσεως κ. ’Αποστολίδη
και τοΰ 'Υπουργού τών Οικονομι
κών κ. Θηβαίου -πρός οϋς εΐχον 
γίνει προηγουμένως διαβήματα 
υπό άμφοτέρων τών Συλλόγων- ά- 
νεκοίνωσεν ίΐτισήμως είς Τους 
προέδρους κ.κ. Χατζησνδρέου και

Μελισαρόπουλοιν ότι έπήλθε πλήρης 
συμφωνία μεταξύ τών ώς ανω Κυ- 
βερνητ ιικών παράγόντωιν καί δτι 
ό σχετικός νόμος θά ψηφιισθή τό 
ταχύίερον.

Καθ’ α πληροφορούιμεθα τό σχε
τικόν ναμοσχέδιον, δπείρ έτέθη 
ΰπ’ όψ'ν καί τής Διοικιήσεως τής 
Τραπέζης προβλέπει τήν κάλυψιν 
τοΰ υφισταμένου ελλείμματος διά 
παγίων εισφορών τών Τραπεζών 
* Ελλάδος, ’Εθνικής καί Κτηματι
κής διά τάς χρήσεις 1956 - 1957, 
περαιτέρω δέ τήν άνάληψίν ΰπό 
τών μεγάλων Τραπεζών τής ΰπο- 
χρεώσεως ένίσχύσεως τοΰ Ταμείου 
μέχρις δτου τούτο παύση νά εί
ναι έλλειιμμοίτικόν.
'Ο χρόνος τής ψηφίσεως τοΰ 

ώς άνω νομοσχεδίου δέν καθωρί- 
σθη είσέτι.

All ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑιΣΕΙΣ

Τήν 4ην τρέχοντος μηνός διεξή- 
χθηισαΐν είς τάς ’Αθήνας καί τάς 
όρισθείσας ώς έξείτοίστικά κέντρα’ 
έπσιρχιακάς πόλεις αί προ αγώγι- 
καί εξετάσεις διά τους υποψη
φίους ΰπολογιίστάς Α'. Τά γραπτά 
τώίν έξετασθέντων κότα πληροφο
ρίας μας, συγκεντρωθέντα είς τήν 
άριμοδίαν υπηρεσίαν τής Διοική- 
σεως, θεωρούνται καί βαθμολο
γούνται ΰπό έϊΐδιιχιώς πρός τούτο 
κληθένιτωιν καθηγητών.

ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ

Κατόπιν άτοφάσίεως τοϋ Πρώτοι 
δικείου ’Α|ψηνών. έτροποποιήψη ή 
σχετική διάταξις τοϋ Καταιστατι- 
ποϋ τοΰ ΣΤΕΤ, καΨ'ορισθείσης οΰ- 
τω τής εισφοράς τών μιελων είς 
1)2% έπί των άποδοχων των. Τό 
Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου έδωσεν εντο
λήν είς τήν άριμοδίαν ΰπηριε,σΐαν 
της Τιραπέζης, δπως ή μείωσίς άρ- 
χιση από 1.12.1956, παρ’ δλον πού 
ή σχ,ετική άπ|ό|φασις ιδέν έδημο- 
σιεύ'θη είσέτι.

I ΕΝΙΑΙΟΣ AEON ΤΓΑΙίΕΖΟΪΠΑΑΑΜ 
ΚΑΙ ΕΓΕΑΖΟΚΝΟΝ ΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ ΟΦΕΑΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΛ. 1 
Τραπέζης έτυχε. τής πλήρους επι
δοκιμασίας έκ ιμέρους τών συγκεν- 
τ, ,ωθέ-των

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΙΣ 
ΚΥΒΕΡίΝΙΗΣιΕΩΣ . ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ey δψει τής κινητοποιήσεως, ώς 
γατικά Κέντρα καί αί Όΐμοσπον- ήτο φυσικόν, ή Κυβέρνησις ήρχ ι σε 
δίαι δύνανται νά λειτουργήσουν * νά κινητοποιήται πρός διάσιτασιν
κάλλιστα διά τών εισφορών τών 
’Οργανώσεων — Μελών των καί 
διά τής εισφοράς τών εργαζομέ
νων υπέρ τής ’ΕργατιΙκής Εστίας

τής συμμαχίας τών συνειργαζομέ-'ων 
οργανώσεων. Πρόεδροι Συμβουλίων 
καλούνται άπό κυβερνητικούς λει
τουργούς παρ’ ών λαμβάνουν ύπο

χωρίς νά παρίσταται άνάγκη τής1 σχέσεις περί κεχωρισμένων έπιλύ-
Πρωτομαγιάτικης εισφοράς.

’Εάν ημείς, ώς Σύλλογος, ε- 
χοίμεν οίίκονοίμικάς υποχρεώσεις 
πρός τό άνώτατον Συνδι,καλιστι- 
κ&ν "Οργαναν τοΰ τόπου μάς. 
οΰδεμίαν εχοιμεν άντίρρησιν διά 
τήιν έκπλήρωσιν αυτών.

III. Ή άναφεροιμένη έν τώ ΰπο- 
μνήΐματί μας και έν μέρει ληφθεΐ- 
σα, οπτό τόν εργοδότην οικονομική 
ενίσχυσις τοΰ Συλλόγου, ουδόλως 
δεσμεύει ήμάς είς τούς άπεναντι 
τοΰ εργοδότου άγώνας μας.

Σημειώσατε δτι τό ληφθέν πο- 
σόν είναι έπανόρθωσις οικονομι
κής ζημίας πΙροσγεναμένης είς τόν 
Σύλλογον κατά τήν Ήλια- 
σικιίκ,ήν κατοχήν καί έχρησίμο-

σεων ζητημάτων έπί τώ άνταλλά- 
γματι τής μή συμμετοχής είς τήν 
κοινήν έΐκδήλ,ωσιν. Ή τοιαύτη τα
κτική αποκρούεται κατ’ άρχήν ώς 
μή συμβιβαζομένη πρός τήν συνδι
καλιστικήν ήθιΚήν αλλά καί έκ τοΰ 
δτι έάν ή Κυβέρνησις σκέπτεται εΐ 
λικρτνώς, είχε καί Εχει άκέιμη τόν 
χρόίνον νά πρσβή είς τήν έπίλυσιν 
τών αιτημάτων άποδιει,κνύονσα ου
τω τάς καλάς της προθέσεις. Συγ
χρόνως ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθη
νών — Πειραιώς έκάλίέσε συνδικα
λιστικό στελέχη τόσον τής OTOE 
δσον κσί τών Συνδικάτεγν Κοινής 
Ώφελείας, προβαίνουσα είς συστά 
σεις καί ΰποβάλλουσα διάφορα ε
ρωτήματα.

Αί loiautai ένδρ-'ε αι ό-ι ο σκο
πούσα ι είς τόν έκφοβ’σμάν τών έρ 
γαζομένων κα,· ι,/γελθησον εις τόν 
’Υπουργόν τών ’Εσωτερικών κ ’Α
θανασίου, κατετέθη δέ καί σχετική 
έπερώτησις είς τήν Βουλήν.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. ΣΎΜΠΑιΡ I ΣΤΑιΤΑΙ — 
ΠΙΡΟΕΙΔΟΙΠΟΊιΗιΤΙΚΗ ΑΠΕΡ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗΝ Ε
ΒΔΟΜΑΔΑ.
Αί συνεργαζόμειναι οργανώσεις 

απτόητο ι προχωρούν είς τόν άγώ
να τής έπιιβιώσιεως. Είς συγκροτη- 
θέίσας εκτάκτους γενικός συνελεύ
σεις τών συνδικόίτων Η.Ε.Α,Π. — 
’ Κλεκπίρ. Σιδηροδρόμων — "Εται
ρίας Ύδάτων — Τροχιοδρομιικών 
καί τιινων Τροπεζοϋπαλληλικών ορ
γανώσεων ένηκρίθη παμψηφεί τό 
πρωτόΙκολλον τής συνεργασίας, ό δέ 
Γενικός Γραμιματεύς τής Γ.Σ.Ε,Ε. 
κ. Μάκ ρη ς έδήλωσε είς πάρουσια- 
σθέντας πρός αυτόν εκπροσώπους 
τής Συντονιστικής ’Επιτροπής δτι 
ή Γ. Σ . Ε. Ε, υιοθετεί καί υποστηρί
ζει χόν άγώνα τών συνεργαζοιμένων 
συνδικάτων.

Κατά τελευταίας πληροφορίας 
μας ή πρώτη προειδοποιητική άπερ 
γία θά λάβη χώραν τήν έρχομένην 
έθδομάδα.

ΠΡΟΣ ΠιΑΝΕΡΓΑΤliKjHN ΠΑΝ
ΕΛΛΑΔΙΚΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ 
Καθ’ α πληροιφορούμεθα πρός 

ταύτόχροινον άταργ ιακόιν άγώνα κι 
νοΰνται καί τά Έργατοϋπαλληλ ι κά 
Κέντρα τών ’Επαρχιών. Κατ’ άνα- 
κοίνωσιν τής Γ.Σ.Ε,Ε. έπραγμα- 
τοποιήθησαν γενικαί συνελεύσεις 
τών βασικωτέρων Κέντρων, δπως 
Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, 
Καλαιμών, ’Αγρίνιου, ’Ηρακλείου, 
Χανίων κ.λ.π. παντού δέ έλήφθη 
άπόφασίς κηρύξεως όπτεργίας.

’Επίσης τήν 1 7ην τρέχοντος έ, 
πραγματοπο ιήθη συγικέντρωσις 
τών Διοικητικών Συμβουλίων τοΰ 
Εργατικού Κέντρου Πειραιώς κατά 
τήν όποιαν άπεφασίσθη ή προετοι
μασία άπεργιακοΰ άγώνος. Τό 
προσωπικόν έπίσης τών ιδιωτικών 
λεωφορείων απειλεί δτι είς περί- 
πτωσιν μή ίκανοποιήσεως τών αιτη
μάτων του — διά τά όποια κατήλ 
θεν τήν Παρασκευήν 16)11)56 είς 
24ωροιν άπεργίαν — θά άποδυθή 
εις άγώνα παραλλήλως πρός τάς 
’Οργανώσεις τών ΤροοπείζιΤικών 
καί Κοινής Ώφελείας.

1Εξ δλων αΰτών συνάγεται δτι 
δέν άποκλείεται τελικώς ή άπεο- 
γιακή κινητοποίησις νά λάβη παν
εργατικόν Πανελλαδικόν χαρακτήρα


