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ΕΡΩΤΩΜΕΝ:
Διατ'ι δέν συγκαλεΐται: α) ή Δια
χειριστική ’Επιτροπή τοϋ Λογαρι
ασμού Έπικσυρήσεως προς λήψιν 
άποφάσεως έντάξεως έν τω Τα- 
μείφ τών προερχόμενων έκ τής τ. ] 
Τραπέζης ’Αθηνών; 6) ή Διοικητι-) 
κή ’Επιτροπή τοϋ Ταμείου Αϋτα-) 
σφαλειας διά νά λάβη άπόφασιν ] 
συγχωνεύσεοις εις αυτό τοϋ Τα-ί 
μείου Προνοίας τής τ. Τραπέζης ί 
’Αθηνών; ί

Ποιος εμποδίζει τήν ενότητα { 
τού Προσωπικού;
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Τ 1886 ΣΗΜΕΡΑ
Τήν Πρωτομαγιά τοϋ 1886 στο Σικάγο κατεκτήθη 

ιμέ το αίμα τοϋ Αύγουστου Σπάϊς και τών συντρό
φων του το όκτάωρο εργασίας, ή βασική αύτή διεκ
δίκηση τής εργατικής τάξεως. ’Από τότε, παράλλη
λα μέ τήν αλυσίδα τής τεχνικής προόδου, του μονα
δικού αυτού δρόμου πού ανοίγει στο ανθρώπινο γέ- 
νο0, τις πύλες άλληλοδιαδόχων χώρων βελτιωμένης 
ζωής, ξετυλίγεται καί ή ταινία τών εργατικών κα- 
τακτήσεων. Ταινία ματωμένη, γιατί τή κάθε κατά- 
κτηιση, καί τη πιο μικρή, τό κάθε βήμα, γιά νά γευ
τούν οί εργάτες έστω καί τό ελάχιστο απέναντι σε 
σσα έπρόσφεραν γιά τήν δημιουργία τοϋ εθνικού 
καί του παγκοσμίου πλούτου, τά πλήρωσαν μέ πολύ 
άγώνα, δάκρυα καί αίμα.

Συνέχιζαν οί έιργάτες, μέσα σε δάκρυα καί 
αίμα τό δρόμο πού κληρονόμησαν άπό τούς 
κοινωνικούς προγόνους τους, τούς δουλοπάροικους 
του μεσαίωνα. ’Αλλά τώρα μέ νέα μορφή, πού πα
ρείχε ασφαλείς εγγυήσεις, καρποφόρες ελπίδες γιά 
τή νίκη.

Ή συγκέντρωση μεγάλου άριθμοΰ εργατών στά 
έργοστάσια, τό καλλίτερο πνευματικό επίπεδο, ή 
συνειδητοποίηση τοϋ προορισμού τής τάξεως, γόνι
μο έδαφος τής συνεννοήσεως τών μαζών, ώδήγησε 
στην οργάνωσή τους καί τούς έδωκε τό πιο πολύ
τιμο καί άκαταμάχη,το καί μέχρι σήμερα ακόμα 
όπλο, τον ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ!

«Τό «οκτώ ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνο καί 8 ώρες 
ψυχαγωγία καί μόρφωση» τών απεργών τοϋ Σικά
γου τό έγραψαν στην αγωνιστική τους σημαία οί 
εργατικές οργανώσεις όλου του τότε ανεπτυγμέ
νου κόσμου.

Νίκες γιά τήν άμοιβή, γιά καλλίτερες συνθήκες 
εργασίας, εργατική προστατευτική νομοθεσία καί 
διακυβέρνηση άκόμη μεγάλων χωρών άπό εργατι
κά κόμματα αλλά καί ολοκαυτώματα γιά τήν δια
τήρηση τών όσων επέτυχε, είναι ό απολογισμός τών 
αγώνων τής εργατικής τάξεως, αγώνων πού φωτί
ζονται άπό τό παράδειγμα τών μαρτύρων τής ερ
γατιάς, τοϋ 1886.

Ή σημερινή εργατική τάξη μέ τούς αληθινούς 
της ηγέτες στέκει πραγματικά στο ύψος τών παρα
δόσεων τών ηρώων της καί μέ τούς άγώνες της 
γράφει λαμπρές σελίδες στήν ιστορία τής ανθρώπι
νης προόδου.

Στις προηγμένες χώρες, ’Ανατολής καί Δύσε- 
ως, είναι τίερίαστιία, μοναδική μπορούμε νά είποϋμε, 
ή συμβολή τών εργατών (επιστημόνων, τεχνικών, 
Ειδικευμένων καί άνειδικεύτων) στήν αλματώδη α
νάπτυξη: τής τεχνικής, στον διαρκή αγώνα τΐοΰ αν
θρώπου γιά την καθυπόταξη τής φύσεως, γιά τήν 
Εξερεύνηση του άγνωστου καί τήν επέκταση τοϋ αν
θρώπινου γένους πέρα άπό τά όρια τιοϋ Πλανήτη 
μας.

Πλάϊ στά δώρα του αυτά πρός τήν ανθρωπότητα, 
ή τάξη τών εργαζομένων στέκεται ό κύριος μοχλός 
κοινωνικής προόδου, πολιτισμού, ό ούσιαστικώτερος 
υπερασπιστής τής ελευθερίας καί εθνικής ανεξαρ
τησίας τών λαών, ή δυναμικότερη τροχοπέδη στά 
σχέδια εξημμένων μισάνθρωπων πολεμοχαρών εγ
κεφάλων, ή ασφαλιστική δικλείδα τής παγκοσμίου 
ειρήνης.

Σύσσωμοι οί εργάτες τών διαφόρων χωρών ξε
σηκώνονται όταν κινδυνεύουν τά όσα τόσο ακριβά 
κέρδισαν. Λαμπροί εκπρόσωπο ι καί κορυφαίοι εδώ 
οί Βέλγοι εργαζόμενοι μέ τούς αποφασιστικούς 
τους αγώνες κατά τών εκμεταλλευτικών «νόμων»

τής «λιτότητας» ανέβηκαν στο Πάνθεο τής διεθνούς 
συνδικαλιστικής - εργατικής ιστορίας.

Ζή λοιπόν τό 1886 σήμερα καί πάλλει μέσα στις καρ
διές όλων τών εργατών τής γης. Ζή καί εκδηλώνε
ται μέ δύο μορφές. Πορεία γιά ανώτερα επίπεδα 
πολιτισμού καί εθνικής ύποστάσεως ή μία, αγώνας 
άμύνης για νά διατηρηθούν τά «κεκτημένα» καί νά 
έξασφαλισθή ένα ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο, ή άλ
λη. Μορφές τις όποιες παίρνει ό αγώνας τών εργα
ζομένων ανάλογα μέ τήν επίδραση πού έχει στους 
λαούς ή καταπίεσή τους άπό τήν διεθνή χορεία τών 
εκμεταλλευτών.

Οί "Ελληνες Εργατοϋπάλληλοι δυστυχώς είναι 
στήν κατώτερη βαθμίδα τής δεύτερης μορφής. Ή 
αναλγησία τής εργοδοσίας, ή αδιαφορία τών ιθυ
νόντων την ’Εθνική μας οικονομία, απέναντι, στήν 
τάξη τών εργαζομένων, ή ασυδοσία τοϋ διεθνούς 
κεφαλαίου στην χώρα μας έχουν φέρει τον "Ελληνα 
εργαζόμενο στο σημείο νά αγωνίζεται μόνο καί μό
νο γιά νά διατηρήση τό καθημερινό του ψωμί.

Στον αιώνα τής ατομικής ένεργείας καί τών δια- 
πλανητικών πτήσεων, σέ εποχή όπου χώρες μέ ηλι
κία καί μιας μόνης δεκαετίας, όπως τό σπιθαμιαίο 
κοντινό μας ’Ισραήλ, έχουν αναπτύξει εκπληκτική 
βιομηχανία καί έχουν περάσει σέ ανώτερες σύγχρο
νες βαθμίδες πολιτισμοΟ, ή Ελλάδα μας, μέ ηλικία 
ελευθέρου κράτους ενός α ί ώ ν ο ς κ α ί 
τριών δεκαετιών π ε μ ί π ο υ έχει τον 
άτιμωτικό τίτλο του «Ύ π ο α ν α π τ ύ κ τ ο υ», 
καί τό ΟΣΚΑΡ τών κοινωνικών άιντιθέσεων. "Εχει 
νά έπιδειξη την στρατια των ύποιαπασχολουμένων 
εργατών ιμέ 5—8—10 χιλ. ετήσιοι εισόδημα καί τήν α
φρόκρεμα τών «παραγωγικών» αεριτζήδων, τής 
κούρσας, τής πολυκατοικίας καί τής βίλλας καί μέ 
Ιδραχ. 250—300 χιλιάδες ελάχιστο ετήσιο εισόδημα. 
"Εχει νά επίδειξη τον εργάτη; γής τών 3 χιλ. τό χρό
νο (!) καί τούς διεθνείς της Κροίσους.

Κάτω άπό αυτή τήν αγχώδη ατμόσφαιρα άκαμ
πτος παλεύει ό "Ελληνας εργαζόμενος. Παλεύει 
γιά τό μεροκάματο, χωρίς νά λυγίζη, όσο βαρείες 
καί άν είναι οί περικοπές άπό τις ποικιλόμορφες 
αντικοινωνικές κρατήσεις. Παλεύει γιά καλλίτερες 
συνθήκες εργασίας, παρά τήν κουρελιασμένη άπό 
άντεργατικούς Νόμους καί άπό τον σαρκασμό τών 
συγχρόνων φεουδαρχών - εργοδοτών, εργατική μας 
Νομοθεσία. Παλεύει γιά νά περιφρούρηση καί αυ
τό τό όκτάωρο, πού ένα αιώνα πριν τού έχάρισαν 
οί ήρωες τοϋ Σικάγου. Παλεύει γιά τήν ασφάλισή 
του, γιά νά μη πεταχτή άχρηστο σακκί στους δρό
μους, όταν δέν θά μπορή νά δουλεύη. Περιφρουρεΐ 
τά ορμητήρια τής πάλης του, τις συνδικαλιστικές 
του Οργανώσεις άπό ιούς «φιλ ερ γ άτιες» ιθύνοντες 
καί τούς κάθε λογής πράκτορες τών εργοδοτών, πα
ρά τον κατασταλτικό ρόλο τού Κρατικού Μηχανι
σμού, πού μέ μανία κτυπά τις έργατοϋπαλληλικές 
εξορμήσεις. (Γιατί άραγε; Είναι τόσο όμορφη ή « τά- 
ξις πραγμάτων» πού άναφέραμε καί δέν πρέπει νά 
«θιγή»; !) "Ακαμπτη αλύγιστη καί περήφανη ή Ελ
ληνική εργατιά λέγει τό ΟΧΙ της μέ πρωτοπόρους 
τούς ήρωϊκούς οικοδόμους της στο σημερινό Σικάγο 

Μέσα σ’ αυτή τήν θύελλα τών αγώνων τού σημε
ρινού 1886, φωτεινή είναι ή παρουσία τού Κλάδου 
μας καί εξαίρετη ή μαχητική συμβολή τού Προσω
πικού τής Τραπέζης μας. Παίρνουμε μέρος μαζί μέ 
τον κλάδο μας στήν πρωτοπορία τών αγώνων γιατί 
ή προσήλωσή μας στις εθνικές παραδόσεις καί στά

ιδανικά τής έρ γ ατο ϋπαλληλ ι κή ς τάξεως μάς καλεί 
νά συμβάλουμε στήν εξάλειψη τού εθνοκτόνου άν- 
τεργατικού κλίματος, πού δυστυχώς έχει άρίστους 
καί θλιβερούς συνάμα εκπροσώπους του μέσα στήν 
Τράπεζά μας.

***
Τό Προσωπικό της Τραπέζης μας πού συνθλίβε- 

ται ανάμεσα στις μυλόπετρες τής μοχίθηρίας καί 
τής άνικανότητος τών ιθυνόντων, ιδιότητες πού ται
ριάζουν απόλυτα στον κύριο σκοπό τους, τήν ύπονό- 
μευση δηλ. τής έξελίξεώς του, τής αμοιβής του, τής 
άσφαλίσεώς του, βγαίνει άπό κάθε άγώνα καί άπό 
κάθε δοκιμασία πιο δυνατό, πιο ατσαλωμένο καί α
ποφασισμένο νά άνακόψιη) το έργο ιών νέων καί κάθε 
λογής Ήλιάσκων πού έρχονται ν’ αποτελειώσουν ό,τι 
εκείνος άφισε, νά συντρίψη την αδικία, τον φαβοριτι
σμό, τον γραιικυλισμό, νά ύψωση τό άμόλυννο, 
γεμάτο ηθική ύγεία κορμί του καί νά συνέχιση τον 
λαμπρό του αγώνα μέ τούς άλλους εργαζομένους, 
για τις κοινές επιδιώξεις:

—Τήν κατάργηση: τών άντεργαΐ'ΐκών νόμων.
—Τήν ανθρώπινη άμοιβή καί ανθρώπινες συνθήκες 

εργασίας.
—Τις συνδικαλιστικές ελευθερίες (εφαρμογή τών 

Διεθνών συμβάσεων).
—Τήν ενότητα στο συνδικαλιστικό κίνημα.
-Νάφανή έτσι ΑΝΤΑΞΙΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ

ΕΧΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝ)ΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΑΟΣ Β-
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Στις τρεις τελευταίες δέκα-που έλαβε τότε ή Άμερικανι-
ετίες του 1 9ου αιώνα (1870— 
1900) πολλές απεργίες στίς 
Ηνωμένες Πολιτείες έπαιρναν 
τήν οξύτητα τοπικών εμφυλίων 
πολέμων κάθε φορά πού ο! έρ- 
γάτεςδιεκδικοΰσαν αποφασιστι
κά τά δικαιώματά τους καί πα
ρατάσσονταν αντιμέτωποι στά 
Κυβερνητικά στρατεύματα και 
στά ώπλισμένα όργανα τών ερ
γοδοτών.

Στίς δείκαετίες αυτές ξεχωρί
ζει ή λευκή απεργία γιά τό ό
κτάωρο, τήν Πρωτομαγιά του 
1886. Ή ιστορική εκείνη άπερ- 
γία ξεκίνησε μέ τήν απόφαση

κή ’Ομοσπονδία ’Εργασίας (Α. 
F. L.) στο συνέδριό της του 
1884, σύμφωνα μέ τήν οποία 
μετά τήν 1 ην Μαΐου 1886 ή 
εργατική ήμερα θά διαρκοΰσε 
πια οκτώ μόνον ώρες και κήρυ
ξε γιά τήν ήμέρα εκείνη τήν 
έναρξη ενός εκτεταμένου άπερ- 
γιακοΰ κινήματος μέ σκοπό νά 
έπιβάλη τό όκτάωρο σέ έθνική 
κλίμακα.

’Επίκεντρο τής πρωτομαγιά- 
'Πκης αυτής απεργίας του 
1 886, στήν όποια πήραν μέρος 
350.000 έργάτες, ήταν τό Σι
κάγο. Τό όκτάωρο κατακτήθη

κε άπό 1 85.000 έργάτες, ιδιαί
τερα οικοδόμους. Ή απεργία 
αυτή, έδωσε τεράστια ώθηση 
στο εργατικό κίνημα άφού πολ
λά συνδικάτα ιδρύθηκαν έξ ά- 
φρρμής αύτοΰ τού άγώνα.

Ή μεγάλη απεργία τού 
1 886 πρόκάλεσε ένα άπό τά 
πιο επαίσχυντα εγκλήματα τών 
κεφαλαιοκρατών σέ βάρος τής 
εργατικής τάξεως. Σέ μια συγ
κέντρωση διαμαρτυρίας πού έ
γινε στίς 4 Μαΐου στο Χαϋμάρ- 
κετ τού Σικάγου γιά τήν πρόσ
φατη δολοφονία έξ απεργών, 
κάποιο άγνωστο πρόσωπο έρ- 
■—► Ή συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα
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Αδέλφια ’Εργάτες, Εργάτριες και Υπάλληλοι,
Στο ξημέρωμα τής φετεινής Πρωτομαγιάς ό κόσμος τού 

μόχθου καί τής σκληρής βιοπάλης, ατενίζει —- περισσότερο ά
πό κάθε άλλη φορά — μέ έκσταση στον χρόνο πού φεύγει και 
μέ έλπιδοφόρα πίστη στήν εποχή πού έρχεται.

Η επιστήμη, ή πρόοδος και ό πολιτισμός, ανοίγουν πλα
τεία τήν λεωφόρο τής καταξιώσεως τού ’Ανθρώπου στη φυσική, 
πνευματική και υλική του υπόσταση καί τό ιδανικό τής Ειρήνης 
—1 έν Ελευθερία και Ευημερία ■— γαλβανίζει τή σκέψη όλων 
τών λαών τής Γής.

Τά μίση πού χωρίζουν άκόμη τήν ανθρωπότητα—παραχω
ρούν, αργά αλλά σταθερά —- και τούτο σαν Ιστορική αναγκαι
ότητα — τή θέση τους, στο πνεύμα τής παγκοσμιότητος. Και | 
ή προαιώνια κατάρα τού νόμου τής έκμεταλλεύσεως ανθρώπου 
άπό άνθρωπο ξεθώριασε τόσο, πού νά έπιτρέπη τή βάσιμη έλπί-

(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

Καθόμουνα στη βεράντα καί 
διάβαζα ήσυχα - ήσυνα τήν 
άπογει.ματινή εφημερίδα, όταν 
δέχτηκα τήν επίσκεψη τού φί
λου συναδέλφου μου. Μπήκε μέ
σα βιαστικός λες και ήταν κο
μιστής. . . διπλωματικού μηνύ
ματος.

— Καλώς τον Τάχη.. . . Πώς 
έτσι βιαστικός; Τον ρώτησα, λί
γο ξαφνιασμένος.

—"Αγαπητέ μου φίλε, σή
μερα είμαι κομιστής σπουδαί
ων ειδήσεων — μοΰ άπήντησε. 
έπισείοντάς μου ένα φυλλάδιο. 
’Εδώ μέσα — συνέχισε —- πε-
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ριέχεται ή Ελπίς άποδόσεως 
του δικαίου εις τους άξιους και 

άνταξίους υπαλλήλους· · ■
Άνασηκώβηίκα άττ’ την πολυ

θρόνα καί πήρα στα χέρια μου 
τό έντυπον Ελπιδοφόρον μήνυ
μα.

—’Από άπόψεως χάρτου και 
έκτυπώσεως βλέπω δτι είναι 
θαυμάσιο Εντυπο, εΐπα. Είναι 
όμως τό ’ίδιο και ώς περιεχόμε- 
νον;

—Διάβασε, διάβασε ■—■ μοΰ 
είπε ό Ενθουσιώδης Επισκέπτης 
μου. Θά διαπιστώσης ίδίοις δμ- 
μασι τήν άλήθεια.

Υπάκουων στην προτροπή 
τοΰ Επισκέπτου μου, «Επεσα» 
-— καθώς λένε ■— κι’ Εγώ στο 
διάβασμα τοΰ Εντύπου, Ενώ Ε
κείνος παρέλαβε τήν Εφημερίδα 
ρου. Ό καφές, πού εΐχεν Εν τφ 
μεταξύ σερβιριστεί άπ’ τήν 
πολύ προνοητική νοικοκυρά, βο
ήθησε στη δημουργία καταλ
λήλου · · πνευματικής διαύ
γειας. . .

’Έπειτα άπό κάμποση ώρα 
σήκωσα τά μάτια μου άπ’ τό 
Εντυπο μέ τή χαρακτηριστική 
μυρωδιά τοΰ τυπογραφείου, πού 
δέν ήταν άλλο άπό ένα «Κανο
νισμό συντάξεως δελτίων ποιό
τητας προσωπικού». Είχα δια
βάσει ώς καί τήν τελευταία 
του άκόμα σελίδα.

■—■ Μάλιστα, άγαπητέ φίλε, 
είπα στον Επισκέπτη μου.

•—-"Ωστε τό διάβασες όλο 
λοιπόν;

—Βεβαίως, καί προσωπικά 
μένω ΐκανοποιμένος άπ’ τή βελ
τίωση πού παρατηρώ να σημει
ώνεται σέ θέματα πού άψοροΰν 
τό προσωπικό.

—Επομένως δέν ήταν άδι- 
καιολόγητος ό θριαμβευτικός 
τόνος μου προηγουμένως.

—'Ασφαλώς όχι — εΐπα. 
Μέ τή διαιφρρά δτι παρεμβάλ
λονται Εδώ δύο «άλλά», πού μάς 
θαμπώνουν λίγο τήν καθαρότη
τα τής εικόνας.

Κι’ αν έχης όρεξη, ακούσε

τον υπερτιμήση ή τον υποτιμή- 
ση άντιστοίχως;

’Επίσης, Επ’ ευκαιρία, θά ή
θελα νά παρατηρήσω δτι ή §5 
(ποιοτική άπόδοσις), σελ. 13 
τών δελτίων ποιότητας Α' κα
τηγορίας, μετετράπη άντιστοί- 
χως, προκειμένου περί τών δελ
τίων ποιότητας Β '. κατηγορίας 
(σελ. 18), άφαιρεθέντων τών 
στοιχείων; δ) γενική μόρφωσις, 
ε) άρτιότης καί ευστοχία προ- 
τεινομένων υπηρεσιακών λύσεων 
Ο ίκανότης άντιμετωπίσεως Ε
κτάκτων προβλημάτων τής υπη
ρεσίας.

Νομίζω, λοιπόν, φίλε μου, 
δτι ένας κατώτερος ύπάλληλος 
δέν στερείται ούτε γενικωτερας 
μορφώσεως οΰτε ικανοτήτων για 
νά προτείνη εύστοχες λύσεις υ
πηρεσιακών προβλημάτων. Συ
νεπώς, μέ τήν παράλειψη αυτή 
είναι δυνατόν ν’ άδικηθή, έφ’ 
όσον θά εχη μέν π. χ. γενικώ- 
τερη μόρφωση', άλλά, δικαιολο
γημένα, δέν θά τήν λαμβάνουν 
ΰπ’ όψιν των οί κριταί όταν τον 
κρίνουν

Τό δεύτερον «άλλά», άψορά 
τήν δυνατότητα δικαίας καί ά- 
μερολήπτου Εφαρμογής τοΰ Κα
νονισμού αυτού άπό τούς κρα
τάς. Δέν μέμφομαι τούς κριτάς. 
Άλλ’ άγαπητέ μου, πώς τό θέ
λεις, ύπάρχουν καί ώρισμένες 
προσωπικές αδυναμίες — σαν 
άνθρωποι πού εΐμεθα — που 
μάς έλκουν δυνατά μακρυά άπ’ 
τήν άλήθεια, μερικές φορές. 
Μπορεί, σ’ Ερωτώ, ένας προϊ
στάμενος νά γράψη γιά υπάλ
ληλό του στενό συγγενή ισχυ
ρού παράγοντος, δυσμενείς χα
ρακτηρισμούς, όταν αυτοί Επι
βάλλονται άπ’ τήν πραγματι
κότητα; ’Όχι! . . . Κι’ Εμείς — 
Εδώ πού τά λέμε — νά εΐμεθα 
θά έτρεμε λίγο τό χέρι μας στήν 
περίπτωση αυτή . . ΓΥ αυτό, 
λοιπόν, φίλε μου θέλω νά σοΰ 
πώ Εν κατακλεΐδι δτι ή Επιτυ
χία τής αξιέπαινης αυτής προσ-

αύτά τά «άλλά». Πρώτον «άλ- \ παθείας τής Τραπέζης θά έξαρ-
αναΐ 
συν

σεων των υπευθύ
νων. Χρειάζεται, προπαντός 

μερικές κατηγο- εξαρσις ψυχική γιά τήν επιτυ- 
πρσσόντων που άπαιτοΰν 1 χί® τής λεπτής αυτής δσυ-I

λά»; Υπάρχει άσφαλής δυνα- 
τότης άποδόσεως, Εκ μέρους 
τών κριτών, τής πραγματικής 
εικόνας τοΰ υπαλλήλου; Γιατί, 
ύπάρχουν καί
ρίες
άπό τούς κριτάς γνώσεις άνώ- | λείας, 
τερες ή τουλάχιστον ίσες μέ 
τις τών κρινομένων. "Ενας κρι
τής π. χ. πού δέν γνωρίζει ’Ι
ταλικά, πώς θά κρίνη καί θά 
διαβαθμίση είς τον τομέα προ
σόντων «Ξέναι γλώσσαι», ύπάλ-

τηθή άπό το 
σ μ α τών

α π τ ι
έ ι δ ή-

■«Έκκαθάρατε οΰν τήν πα
λαιόν ζύμην Τνα ήτε νέον φύρα
μα», πού λέει καί ό Α. Παύλος· 
αυτό Εννοείς; —- ρώτησε ό φί
λος μου.

—’Ακριβώς ! Αυτό τό -ρητό
ληλαν πού Εχει κάμει ώρισμένες συνοψίζει καί άνακεφαλαιώνει 
σπουδές πάνω σ’ αυτή τή γλώσ- | άριστα τά λόγια μου, πρόσθε- 
σα; Δέν υπάρχει κίνδυνος να ; σα. . .
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Έκυκλαφόρησε τό 21 ον τεύ
χος τού «Ίλισσοΰ» (’Ιανουά
ριος * Μάρτιος 1961). ’Από 
τά περιεχόμενα: Κ. Μελισσα- 
ροπούλου «Τό μεταφυσικό στοι
χείο στούς Παραλλήλους Βίους 
τού Πλουτάρχου». Δ. Ίωαυνί- 
δη «Ή Εαρινή ισημερία». Ν. 
Καρβούνη «Προς τά ’Αρχέτυ
πα». Π. Ζερβά «Ή μετανάστευ- 
σις τών πουλιών». Στ. Νικο- 
λαΐδη «Ή Βιοθεωρία τού 
Βουδδισμοΰ». Χρ. Ριζοπούλου 
«Πλύσις Εγκεφάλου». Γ. Παπα- 
χατζή «Διαβατικός σέ σχολείο 
άλλου πολιτισμού». Τό «άτομι- 
κόν ώρολόγιον» αποκαλύπτει 
.μυστικά τοΰ παρελθόντος. Περί 
Άτλαντίδος. Βολταίρου «Δό
γματα». Μπέζαντ «‘Ορισμός 
τής Θεοσοφίας». Ποιήμοττα Οΰ- 
ΐτμαν, Κ. Οΰράνη, Τ. Γιαννά- 
του.

- *Έξεδόθη τό ΰπ’ άριθ. 5—6 
τεύχος τού ΙΑ’ τόμου τού Επι
στημονικού οργάνου τής ’Ανώ
τατης Βιομηχανικής Σχολής είς 
σελίδας 168 περτέχον λίαν Εν- 
διαφερούσας μελέτας τών κ. κ. 
Στρ. Κ. Παπαϊωάννου — ’Επί 
τή έκδόσει τού τεύχους — Λίνα 
Π. Τσαλδάρη — Ή έξέλιξις τής 
γυναικός είς τήν σύγχρονον κοι
νωνίαν — Νικ. Δ. Μανούρη — 
Ή κοινωνική άσΦάλεια τών α
γροτών Εν τώ πλαισίω τής δι
εθνούς κοινωνικής πολιτικής — 
Σωτ. Σ. Πουλατζά — Ή κοι
νωνική πρόνοια ώς ήθική Εννοια 
καί πολιτική — Αίγλης Ψάλ
τη — Σύντομος Επισκόπησις 
τού προσφυγικοΰ ζητήματος — 
Ν. Θεοδώρου — Επαγγελμα
τική κατεύθυνσις καί δυνατότη

τες άγοράς Εργασίας — Μ. 
Ραφαήλ — Ή κοινωνική προ
στασία είς τήν αύριανήν Ευ
ρώπην — Δημ. Σ. Δουκάτου — 
Οί αντιλήψεις τοΰ Ελληνικού 
λαού γιά τήν Εργασία καί τά 
άντίστοιχα Εθιμα —■ Εύαγγ. ’Α
ναργύρου — Πρόληψις άτυχη- 
μάτων —· Άριστ. Προβελεγγί- 
ου —· Πολεοδομία - Πολεοδο
μικά προβλήματα — κάί I. 
Σ. Άνθρακοπαύλου — Ή σύγ
χρονος κοινωνιολογία καί ή γε- 
ωργκή κοινωνιολογία.

Επίσης περιέχεται άξιόλο-, 
γος παρακολούθησις τής οικο
νομικής καί κοινωνικής ζωής, 
ώς καί πολύτιμος βιβλιογρα
φία.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΝ ΤΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ & 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ

ΔΓ άπαφάσεως τού ύπουρ- 
γοΰ τής ’Εργασίας, παρεπέμ- 
φθησαν είς τήν Διαιτησίαν αί 
συλλογικαί διαφοραί τών αρτερ
γατών, τού προσωπικού καφε
νείων, μπάρ, καφεζαχαροπλα
στείων, ζυθεστιατορίων, ζαχα
ρωδών προϊόντων καί άσβεστερ- 
γατών.
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ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚ10Σ
Δέχεται τούς ασθενείς τών 
Ταμείων Υγείας Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 

καί ’Αθηνών.
Άλ.Σούτσου 24 & Λυκαβηττού 
11—1 μ.μ. καί 5—7 μ.μ. 

Τηλ. 613-513.

ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ Γ. Σ. Ε. Ε.
Συνέχεια Εκ τής 1ης σελίδος

δα τής «Συνεργασίας» σέ δλα τά πλάτη, σέ δλους τούς τομείς, 
σέ όλα τά Επίπεδα.

Μιά άληθινή κοσμογονία συντελεΐται στις μέρες μας, άπό 
τήν οποίαν ό 'Άνθρωπος θά βρή τή δικαίωσή του. Καί ή δικαίω
ση αύτή δέν σημαίνει τίποτ’ άλλο παρά νά γίνη άπό «άντικεί- 
μενο» —- πού είναι ώς τά σήμερα —1 «υποκείμενο» καί άπό «μέ
σον», «σκοπός».

Μέσα σ’ αυτή τήν κοσμογονίαν, οί Εργαζόμενοι δλης τής 
γής δέν πορεΐ παρά νά διαδραματίσουν τό ρόλο τους. Τό ρόλο 
πού τούς Επιφυλάσσει ή ‘Ιστορία. Τό ρόλο πού τους άνήκει, σάν 
μήτρα πού είναι κάθε κυοφορίας ιστορικής μεταβολής. Γ Γ αυ
τό καί τό παγκόσμιο Εργατικό προλεταριάτο Επωμίζεται και
νούργια καθήκοντα- καθήκοντα τέτοια, πού καθιστούν πραγμα
τικά κοσμοϊστορική τή σύγχρονη αποστολή του γιά τήν Κοινω
νική — τήν οικονομική καί τήν πολιτιστική άνάπλαση τής άν- 
θρωπότητος.

Φυσικός σύμμαχος καί συμπαραστάτης τοΰ προλεταριάτου 
αύτοΰ, παραμένει άποκλειστικά καί μόνο ή Δημοκρατία. Ή μία 
καί μοναδική ή άληθινή Δημοκρατία, στήν όποιαν ό Συνδικαλι
σμός άναγνωρίζεται καί κατοχυρώνεται σαν φυσικός φορέας 
λαϊκής Εξουσίας σάν Εθνικό κύτταρο ειρηνικών κοινωνικοοικονο
μικών μεταχηματισμών σάν πρωταρχικός συντελεστής άναπτύ- 
ξεως, προόδου καί καθολικής ευημερίας. Γ Γ αΰτό δπου, ή αλη
θινή αυτή μορφή τής Δημοκρατίας, πλαστοπροσωπείται πρό
σθετο καθήκον τών Εργαζομένων προβάλλει ό άνελέητος άγώ- 
νας του γιά τήν ολοκληρωτική άποκατάστασή της ό υπέρ πάν
των άγώνας, γιά τον μοναδικό σύμμαχο καί συμπαραστάτη 
τους.
ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Στή χώρα μας, άντίθετα άπό δτι περίμενε κανείς, δέν κα
τορθώθηκε άκόμα: νά συνειδητοποιήση ή καθολική ήγεσίια τοΰ 
"Εθνους, ούτε τις μεταβολές, άλλ’ ούτε τις Επιταγές τών νέων 
καιρών.

Πραγματικό δυστύχημα γιά τον τόπο καί τή γενηά μας, 
ό χρόνος πού πέρασε ανεκμετάλλευτος. Χειρότερη άκόμα, ή 
παθολογική προσήλωση τών ταγών τής πολιτείας στά ξεθωρια- 
συένα συστήματα τού παρελθόντος, πού ύπό τό πρίσμα τών 
συγχρόνων Εξελίξεων φαίνεται καί είναι πράγματι — τόσο μα- 
κρυνά.

Στον κόσμο ολόκληρο γίνονται γιγαντιαΐα βήματα προς τά 
Εμπρός προς τήν πρόοδο, προς τήν Κοινωνική Δικαιοσύνη, προς 
τήν Οικονομική Δημοκρατία, προς τον ’Άνθρωπο, μέ δυο λόγια. 
Ό συνδικαλισμός καί ό Εργαζόμενος κόσμος, καλούνται νά πά
ρουν τό προβάδισμα στήν καινούργια πορεία τής άνθρωπότη- 
toc.

Άντίθετα, στον τόπο μας, βαθειές είναι άκόμα οί ρίζες τού 
σκοταδισμού καί τοΰ άντιδραστικού πνεύματος. Τραγική άντί- 
θεση, ή σημειουμένη υλική πρόοδος στή χώρα μας προς τήν 
κοινωνική καθυστέρηση αυτής. Άκόμα τραγικώτερη, ή άπίθα- 
να προκλητική ευημερία τών ολίγων, προς τήν Εξ 'ίσου, άπίθα- 
νη απαθλίωση τών πολλών. Σάν Επισφράγισιμα δέ καί άπακο- 
ρύφωιμα όλων αυτών Ερχεται ή έργατοκοινωνική μας πολιτική 
καί ή μεταχείριση τού συνδικαλιστικού κινήματος, που καί τά 
δύο πα,ρεδόθησαν έρμαια στά χέρια ένός δυναμιτιστού τής 
κοινωνικής ειρήνης τής Πατρίδος μας, τού γνωστού Γεννίτσα- 
ρου τού — κατ’ ευφημισμόν —1 Υπουργείου τής Εργασίας.

—'Στρατιές οί άνεργοι, άπειλοΰν τά βάθρα τής οικονομίας 
μας.

-—Πραγματική κοινωνική στ-εί,ρωση ή μετανάστευση ύπό 
τήν σημερινήν της μορφήν απορφανίζει τή χώρα άπό τό παρα- 
γωγικώτερο δυναμικό της, τό όποιον καί άποκόπτει άπό τήν 
’Εθνική μας Εστία.

—Ετοιμόρροπος ό θεσμός τής Κοινωνικής Άσφαλίσεως, 
γίνεται πειραματόζωο στά χέρια κλασσικών άνικάνων.

—Στό ευτελέστερο Εμπόρευμα μεταβάλλεται ό άγιος μό
χθος τών Εργαζομένων.

—Ή Εργατική Νομοθεσία παραβιάζεται προκλητικά καί 
άσύστολα άπό τό ίδιο τό Κράτος, πρώτ’ άπό δλα καί βέβαια 
πλειοδοτεί ή Εργοδοσία. Μικρή άλλά άνατριχιασική εικόνα έ- 
δοσαν εις τήν δημοσιότητα αί γνωσταί Εκθέσεις τής Είσαγγε- 
λικής Αρχής Ίωαννίνων καί τών άρμοδίων Διευθύνσεων ’Εργα
σίας Θεσσαλονίκης καί Άρτης.

—ΆνΙίερη πολύπλευρη καί συστηματική προσπάθεια γιά 
τήν καθυπόταξη καί τό πνίξιμο τής άδούλωτης φωνής τών Ερ
γατικών οργανώσεων.

—Σέ άντρα οργίων, σατραπισμού συνωμοσιών, Επιβουλής 
καί πρωτοφανούς ασυδοσίας, μετεβλήθη τό Ύπουργείον ’Εργα
σίας καί οί περισσότεροι τών Εξ αύτοΰ Εξαρτωμένων οργανι
σμών, καί έτσι ή περιοχή αύτή Εχει καταστή Ενα άπέραντο τέλ
μα.

Ιδού τά βάθρα Επί τών όποιων ή ‘Ελλάς. . · . . οίκοδομεΐ 
τό μέλλον της καί προπαρασκευάζεται διά τό «Αΰριον».

’Ιδού Τά αίτια τής άστραπής τών γεγονότων τής 1ης Δε
κεμβρίου, πού δυστυχώς δέν έφώτισε — δπως θά περιμέναμε 

- τούς υπευθύνους γιά τις τύχες τού Λαού αύτοΰ.
Ιδού οί δγκοι τής δυναμίτιδος πού σωρεύονται στά θεμέ

λια τής Δημοκρατίας μας.
’Ιδού γιατί ή

κό προσκλητήριο δλων τών Εργαζομένων τής χώρας, γιά νά στα
ματήσουν μέ τήν οργανωμένη τους δύναμη τό σατανικό Εργο 
τής αύτοκαταστροφής, μέ πρώτο θύμα τον Εργαζόμενο Λαό.

Αδέλφια Εργαζόμενοι,
Μέ τις σκέψεις αυτές, άλλά καί μέ πίστη βαθειά καί άκλό- 

νητη στά περιθώρια που μάς μένουν άκόμα γιά νά Εκπληρώσου
με τό καθήκον μας Εναντι τού "Εθνους και τής τάξεώς μας, ή 
διοίκηση τού Άνωτάτου Συνδικαλιστικού σας ’Οργανισμού, α
τενίζει στή φετεινή Πρωτομαγιά σάν σέ ορόσημο ένός καλυτέ
ρου «Αυρισν».

Γιά τό «Αΰριον» αυτά καλούμεθα όλοι νά στοιχηθοΰμε καί 
νά πυκνώσουμε τις γραμμές τών συνδικάτων μας καί κάτω άπό 
τή σημαία τής ιστορικής ΓΣΕΕ καί τού Ελευθέρου Δημοκρα
τικού Συνδικαλισμού ν’ άγωνισθοΰμε:

—Γ ιά τήν άλλαγή Κοινωνικής καί Οικονομικής πολιτικής.
—Γ ιά τό σεβασμό, τήν άναγνώριση καί τήν προστασία 

τής νομίμου συνδικαλιστικής δράσεως.
—Γ ιά τή σωτηρία τοΰ θεσμού τής Κοινωνικής Άσφαλί

σεως, τήν αύξηση τών συντάξεων καί τήν δίκαιη άμοιβή τής 
Εργασίας μέ βάση τις ’Ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις.

—ιΓιά μιά πολιτική πλήρους άπασχολήσεως καί γιά τήν 
άποτελεσματική προστασία τών άνεργων.

—ιΓ ιά τήν Εφαρμογή τής ΰφισταμένης ’Εργατικής Νομοθε
σίας καί παράλληλα τον Εκσυγχρονισμό της.

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚ ΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Α'. ΚΑΡΔΙΤΣΑ—ΜΕΓΔΟΒΑ 
ΜΕΤΕΩΡΑ (29-30)4 καί 1)5)

’Επαναλαμβάνεται ή Εκδρο
μή μας No 1090 πού πραγμα
τοποιήθηκε στις 24, 25 καί 26 
Μαρτίου Ε.Ε., μέ τό ίδιο άκρι- 
βώς πρόγραμμα κατ’ Επιθυμίαν 
πολλών συναδέλφων πού δέν 
μπόρεσαν νά πάρουν μέρος 
στήν Εκδρομή αυτή.

"Εξοδα συμμετοχής δραχ. 
1 80 καί 240.

Αρχηγός ό κ. Νικ. Βαμβα- 
κάς ή ό κ. Γ. Πέππας.

Άναχώρησις Σάββατον 2.30 
μ.μ. γιά τό Ρίο - Άντίριο καί 
Ναύπακτο. Έν συνεχεία διά τήν 
Μονή Βαρνάκοβας (διανυκτέ- 
ρευσις). Τήν Επομένη άναχώρη- 
σις 6Γ Αθήνας.

"Εξοδα συμμετοχής Δρχ. 90 
καί 120.

ΧΑΛΚΙΣ — ΣΤΕΝΗ 
Κυριακή 4)6

Άναχώρησις 7 π.μ. γιά τή 
Θήβα ·—■ Χαλκίδα. Μικρή στά- 
σι καί συνέχεια για τήν ώραι- 
οτάτη τοποθεσία Στενή που

ΒΙΛΛΙΑ—ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ ! βρίσκεται στή Δίφρυ. Υπάρχει

Άπό τά διαθέσιμα στοιχεία προ
κύπτει δτι ή οικοδομική δραστητ 
ριότης έν Έλλάδι εύρίσκεται είς 
τό άνώτατον σηιμεϊον της. Είς τάς 
άρχάς τοΰ 1961, ή αδξησις της, έ
ναντι τής αντιστοίχου περιόδου 
τών προηγουμένων έτών φαίνεται 
νά ύπερβαίνη τό 20%.

Τά τελευταία έτη τό ποσοστόν 
τών Επενδύσεων τό όποιον κατευ- 
θύνεται είς κατοικίας και γενικώ- 
τερον είς οικοδομάς είναι έν Έλ
λάδι ύψηλότερον άπό κάθε άλλην 
χώραν τής Εύρώπης. Αί Επενδύ
σεις είς κατοικίας, ανέρχονται είς 
τό 40% τοΰ συνόλου τών Επενδύ
σεων — χωρίς τά πλοία τά όποια 
τίθενται ύπό τήν Ελληνικήν σημαί
αν — καί αί Επενδύσεις είς οικο
δομάς, γενικώς, ύπερβαίνουν τό 
ήμισυ τοΰ συνόλου τών ιδιωτικών 
καί δημοσίων Επενδύσεων πανιού 
κεωαλαίου.

Ή άνοδος τής οικοδομικής δρα- 
στηρι.ότητος Εξασφαλίζει τήν α · 
ιιεσον άπασχόλησιν σημαντικού α
ριθμού Εργατών. Υπολογίζεται 
οχετικώςδτι,οί απασχολούμενοι είς 
οίκοδομικάς Εργασίας είς τήν πε
ριοχήν Πρωτευούσης είναι περισ
σότεροι τών απασχολούμενων είς 
τήν βιομηχανίαν έν τή ιδία περιο
χή. Σημειοΰται δέ δτι ή δαπάνη δι’ 
έονατικά αποτελεί σημαντικόν πο- 
σοστόν τής δαπάνης δι’ έπένδυσιν 
είς οικοδομάς.

Είς τάς Επενδύσεις είς οικοδο
μάς κατευθύνεται τό μέγιστον τμή
μα τής ιδιωτικής Εγχωρίου άπο- 
ταμιεύσεως. 'Υπολογήσιμον δέ 
τμήμα αύτών χρηματοδοτείται Εκ 
τής εισροής Εκ τοΰ Εξωτερικού ιδι
ωτικών κεφαλαίων. Συμφώνως 
προς τά στοιχεία τής 'Ελλάδος, 

φετεινή Πρωτομαγιά ττρέττει νά σημάνη γένι- ί τλεον ήμίσεος τής εισροής κε,-
φαλαιων εκ του εξωτερικού, περί 
τά δύο εως τρήα Εκατομμύρια

Κυριακή 2)5
Άναχώρησις 8 τγ. ιμ. διά Βίλ- 

λια — Πόρτο Γερμενό. Έτπ- 
στροφή είς Αθήνας 8 μ.μ.

"Εξοδα συμμετοχής Δρχ. 30 
καί 40.

Αρχηγός ό κ. Ίω. Πασσάς. 
ΑΡΓΟΣ — ΑΣΤΡΟΣ 

ΚΥΝΟΥΡIΑΣ (Παραλία) 
Κυριακή 14)5

Άναχώρησις 7 ττ.μ, γιά τό 
Άργος. Συνέχεια μέσφ τοΰ νέ 
ου δρόμου γιά τό γραφικό Ά- 
στρος Κυνουρίας. ’Επιστροφή 
στήν Αθήνα μέ μικρές στάσεις.

’Έξοδα συμμετοχής Δρχ. 55 
καί 70.
ΧΑΛΚIΣ — ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ 
Κυριακή 21)5

Άναχώρησις 7 π.ιμ. διά Χαλ
κίδα — Άχμέτ Άγά. ’Επι
στροφή είς Αθήνας 8 μ.μ.

"Εξοδα συμμετοχής Δρχ. 50 
καί 65.

Αρχηγός ή κ. Άγγ. Σακκα
λή.
ΜΟΝΗ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ (’Ορει

βατική, τρόφιμα μαζύ)
Σ άββατον — Κ υρια- 

κ ή—Δ ε υ τ έ ρ α 27-29) 5

ξε-

50

ωραιότατο εστιατόριό και 
νοδοχείο.

’Έξοδα συμετοχής Δρχ. 
καί 65.

Αρχηγός ό κ. Ποιν. Μακρό- 
πουλος.
Β'. ΑΤΜΟΠΛΟΊ ΚΑ ΕΙΣΙΤΗ

ΡΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙ ΚΟΥ
Ή Ακτοπλοϊκή Εταιρία I. 

ΛΑΤΣΗ μάς διέθεσε καί διά 
τό τρέχον έτος μειωμένα εισι
τήρια διά τά σκάφη τής γραμ
μής Άργοσαρωνικοΰ ώς κάτω- 
6ι:

Αίγινα θέσις πρώτη 50, τρί
τη 31.

Μέθανα πρώτη 67, τρίτη 41.
Πόρος πρώτη θέσις 72, τρί

τη 46.
"Υδρα πρώτη θέσις 80 τρί

τη 52.
Σπέτσαι πρώτη θέσις 107, 

τρίτη 69.
Έρμιόνη, πρώτη θέσις 107, 

τρίτη, 69
Δηλώσεις—Πληροψορίαι διά 

τάς ανωτέρω έκδρσμάς είς κ. 
Άθαν. · Ραγάζον καθ’ έκάστην 
άπό ώρας 13—14 τηλ. 339.

ΚΑΙ ,ΟΜΩΣ ΖΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΡΩΓΛΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΙ
δολλάρια μηνιαίως, διατίθενται 
διά τήν χρηματοδότησιν Επενδύσε
ων είί οικοδομάς.Εντός τού I960. 
Εξ άλλου τά όφειλόμενα τραπεζικά 
δάνεια, διά κατοικίας, ηύξήθησαν 
κατά 325 Εκατομμύρια δραχμών, 
τά όφειλόμενα δέ διά ξενοδοχεία 
κλπ. ηύξήθησαν κατά 160 Εκατομ
μύρια δραχμών. Τέλος και Εκ τών 
δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδο
τείται πρόγραμμα λαϊκής στέγης, 
ήρχισε δέ καί ή Εφαρμογή προγράμ
ματος αγροτικής κατοικίας.

Χάρις είς τάς Επενδύσεις είς 
οικοδομάς αντιμετωπίζεται τό πρό
βλημα τής κατοικίας τό όποιον με
τά τον πόλεμον ένεφανίσθη μέ με- 
γάλην οξύτητα λόγω τών κατα
στροφών είς τον οικοδομικόν πλού
τον, άλλά καί λόγφ τής ταχείας ά- 
ναπτύξεως μεγάλων αστικών κέν
τρων. Ένδεικτικώς μόνον σημει- 
ούται ότι μεταξύ 1920 καί 1951 (έ
τη άπογραφών) ηύξήθη ό πληθυ
σμός τών πολεοδομικών συγκροτη
μάτων ’Αθηνών, άπό ’453 είς 1. 
379 χιλιάδας κατοίκους, Θεσσαλο
νίκης, άπό 174 είς 297 καί Βόλου, 
άπό 30 είς 65 χιλιάδας κατοίκους. 
Ό συνολικός πληθυσμός δέ τών 
πόλεων μεγαλυτέρων τών 10.000 
κατοίκων ηύξήθη άπό 1.162 χιλιά
δες τό 1920 είς 2.808 τό 1951 ήτοι 
άπό τό 23 είς 37% τού συνολικού 
πληθυσμού τής Ελλάδος.

Σήμερον έν τούτοις είναι δυ
νατόν νά προβλεφθή ότι ή οικοδο
μική δραστηριότης δέν απέχει πο
λύ άπό τό σημείον τής αιχμής. Υ
πάρχουν όμως όλαι έκείναι αί προ,- 
ύποθέσεις αί όποίαι δύνανται νά 
Εξασφαλίσουν όπως ή κάμψις τής 
οικοδομικής δραστηριότητας συν- 
δυασθή μέ αύξησιν τών Επενδύσε
ων είς άλλους τομείς τής οικονο
μίας. (. ,ί

—Γ ιά τήν Επικύρωση τών βασικών διεθνών συμβάσεων Ερ
γασίας.

—Γ ιά τήν κατοχύρωση τής ανεξαρτησίας καί τής οικονομι
κής αυτονομίας τών συνδικάτων μας, καί τήν άμεση κατάργη- 
ση τής ’Εργατικής Εστίας καί τής υπέρ αυτής υποχρεωτικής 
συνδικαλιστικής εισφοράς.

—Γ ιά τήν άποκατάστασή τού συνδικαλιστικού κινήματος 
στά έκπροσωπευτικά του δικαιώματα.

Αθήνα Πρωτομαγιά 1961 
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΎ'ΠΑΑΛΗΑΟΙ 

ΖΗΤΩ Η Γ.Σ.Ε.Ε.
ΖΗΤΩ Η Δ.Σ.Ε.Ε.Σ.

ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Δ Π Ρ Ε A I

Ύπό τού Προσωπικού τής 
Υπηρεσίας Λογιστηρίου Κατα
θέσεων Κ. Κ)τος, ΕδωρήθηΙσαν 
δρχ. 149,20 είς τό ΤΥΠΕΤ άν- 
τίτιμον $ 5.
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΑΥΤΟΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ

Δεν εύρίσκσνται λέξεις διά 
να έκφρασθή ή έντύττωσις ήν 
προεκάλεσεν εις το Προσωπικόν 
ή έκ -μέρους τοΰ κ. Διευθυντοΰ 
Προσωπικού δήλωσές πρός την 
Συλλογικήν Ηγεσίαν, δτι ουτος 
«· · -αγνοεί το σημεΐον, εις δ 
ευρίσκεται τό θέμα τής ένισχύ- 
σεως του Ταμείου Συντάξεων 
βάσει τοΰ Ν. 4662, διότι. . 
τό χειρίζεται προσωπικός ό κ. 
Διοικητής». . . μετά έτέρου Δι- 
ευθυντοΰ τής Τραπέζης! ! ! 
"Εκπληξις ή θλΐψις διά την 
κατάντιαν τής ταλαίπωρου αυ
τής Διευθύνσεως είναι αί έπιει- 
κέστεραι έν ταυτφ δε καί ανε
παρκέστεροι εκφράσεις.

Δεν εΐμεθα βέβαια Ικανοποι
ημένοι άπό την ευχέρειαν καί 
την δεξιοτεχυίαν μετά τών ο
ποίων ό κ. Διευθυντής Προσω
πικού χειρίζεται άπαντα τά θέ
ματα τής άρμοδιότητός του καί 
εις τούτο δυστυχώς ούδαμοΰ ε- 
χομεν συνοοντήσει διαφορετικήν 
γνώμην.

Πιστεύομεν δμως δτι δέν εί

ναι δυνατόν νά μή γνωρίζη τό 
θέμα. ’Αλλά τούτο έχει περιέλ- 
θει είς τοιοΰτον δυσχερές ση- 
μεΐον, ένεκα τού ένδιαφέροντος 
καί τοΰ χειρισμού του έκ μέ
ρους τής Διοικήσεως, ώστε δέν 
τολμά ούτε κάν νά έκφρασθή 
έπί τούτου. Εϊτε δμως τό ένα 
συμβαίνει εϊτε τό άλλο, ό κ. 
Διευθυντής Προσωπικού, δηλών 
δτι δέν γνωρίζει εν έκ των οΰ- 
σιωδεστέρων θεμάτων τής άρ
μοδιότητός του, αύτοεκπίπτει 
τής θέσεώς του, αύτοκαθαιρεΐ- 
ται τοΰ άξιώματός του.

Είς άλλας έποχάς, μετά τοι- 
αύτην δήλωσιν, θά εύρίσκετο, 
άπό τής έπομένης, είς την διά- 
θεσιν τής άρμοδίας Υπηρεσίας 
τής νΰν ύπ’ αύτόν Διευθύνσεως, 
ώς ισχύει διά πολλούς συναδέλ
φους, διά πολύ μικρότερα πα
ραπτώματα.

Άλλ’ εΐπομεν είς άλλας έ
ποχάς, δταν ή έννοια «ευθιξία» 
εϊχε τό πραγματικόν περιεχό
μενό ν της.

.<$--------------

ΑΔΕΙΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ I960
—♦—

Από ηλεγμένας πληροφορίας 
τάς όποιας έχομεν, εϊμεθα είς 
θέσιν νά διαβεβαιώσωμεν τον 
κ. Προσωπάρχην δτι τά Ύπο- 
καταστήμοττα γενικώς χωλαί
νουν είς τά ζηΓτήματα τών αδει
ών τού Προσωπικού έτους 1 960 
παρά τάς «αύστηράς» έγκυκλί- 
ους του. ’Ενδεικτικός άναφέρο- 
μεν τά Κατ)τα ©ηβών μέ οφει
λήν 143 ημερών, τής Ξάνθης, 
μέ 38 ήμερών κλπ.

Έφιστώμεν τήν προσοχήν 
τής άρμοδίας Διευθύνσεως:

Ιον) έπί τής μή χορηγήσεως

|τών κεκοονονισμένων άδειών. 
ι 2ον) Έπί τής άσκουμένης 
παρ’ ένίων, ευτυχώς ελάχιστων, 
διευθυντών πιέσεις έπί τών Υ
παλλήλων όπως υπογράφουν α
ναληθείς δηλώσεις περί λήψε- 
ως τής κιεικανσνισμένης άδειας 
των.

Άναμένομεν νά ’ίδωμεν τάχι- 
| στα τά αποτελέσματα τών 
δραστικών ένεργειών 

! της. Δέν φανταζόμεθα νά έπι- 
ι καλεσθή δτι. . . τώρα μέ τήν 
! πρόσληψιν τών 1 80 θά διορθώ- 
I θοΰν τά κάκά. .
<*>-------------

ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ...
Ούτε ένας έκ τών παρασπον- 

δησάντων κατ άτούς άγώνας 
παρελθόντος Νοεμβρίου συνα
δέλφων ευρέθη νά παραιτηθή 
τοΰ καρπού αυτών, τής έπελθού- 
σης δηλαδή αύξήσεως τών απο
δοχών μας. Καί δχι μόνον οΐ ά- 
πλώς μή άπεργήσοοντες, άλλά 
καί οί άγωνισθέντες κατά τής 
απεργίας καί προβοΔόντες τό
τε τό άσήμαντον τής διεκδική- 
σεως, ένεθυλάκωσοον πρώτοι 
καί καλλίτεροι αυτό τό. . . «ά
σήμαντον», ένφ θά έπρεπε, συν
έπειας ένεκεν, νά άρκεσθοΰν

είς τά εΐσπραπτόμενα παρ’ αΰ- 
τών «σημαντικό».

Δέν άνεμέναμεν βέβαια νά 
πράξουν τί τό αντίθετον, ούτε 
καί προσπάθειαν χλευασμού 
των ,καταβάλλομεν. ‘Απλώς ύ- 
πογραμμίζομεν- τό γεγονός ώ ς 
μάθημα διά τό μέλ
λον νά παραιτώνται δηλ. 
πάσης άντισυνδ-ικαλιστιικής έ
νεργείας καί στάσεως κοιτά 
τήν διάρκειαν τού άγώνος άφοΰ 
άργότερον είναι φύσει αδύνατον 
νά παραιτηθώσι τών έκ τών κοι
νών προσπαθειών, ωφελημάτων.

■Φ--------------

ΔΑΠΑΝΗΡΑ) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
1. Ένφ άπό μιάς πλευράς 

καταβάλλεται προσπάθεια, ώ
στε νά μή δοθή, εί δυνατόν, ού
τε δεκάρα είς εκείνους πού πρα
γματικά άγωνίζονται διά τήν 
πρόοδον τής Τραπέζης, άπό 
άλλης, ώς πληροψαρούμεθα, έ- 
πραγματοποιήθησαν, άνευ άπο- 
χρώντος λόγου, προσλήψεις 
πολλών μηχανικών μέ ύπερόγ- 
κους μισθούς, παρά τό γεγο
νός δτι οΰδεμία άμεσος άνάγκη 
ύφίστατο έν τή Τραπέζη. Πέ
ραν τούτου υπάρχει ή πληρο
φορία, ήν μετ’ έπιψυλάξεως με- 
ταδίδομεν, περί προσλήψεως 
καί νέων μηχανικών. Πιστεύο- 
μεν δμως δτι κατόπιν τής άνω 
έπιση,μάνσεως ό κ. Διοικητής

θά θέση τέρμα είς τήν δημιουρ
γίαν άπαραδέκτων καταστά
σεων, αί όποιαι καταλήγουν είς 
βάρος τοΰ συνόλου τού Προσω
πικού τής Τραπέζης.

2. Μεταδίδαμεν μετ’ έπιφυ- 
λάξεως καί άναμένομεν διάψευ- 
σιν τών αρμοδίων τής περιελ- 
θούσης ήμΐν πληροφορίας καθ’ 
ήν είς έλεγχαμένην ύπό τής 
Τραπέζης Εταιρείαν διωρίσθη 
πρόσωπον τελείως ξένον, πρός 
τό σώμα τών ύπαλλήλων μέ μη- 
VIαίαν άμοιβήν 15.000 δρχ. ένφ 
έμπειρότα-οι καί δεδοκιμασμέ- 
νοι συνταξιούχοι Συνάδελφοι 
παραμένουν άνευ άπασχολή- 
σεως τινός.

ΗΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο κ.

Έπανειλημμένως διά τής έ- 
φημερίδος μας εϊχομεν τονίσει 
καί τονίζομεν τον κίνδυνον, τον 
όποιον διατρέχουν τά συμφέρον
τα τών συνταξιούχων μας έκ 
τής μή έφαρμογής τοΰ Ν. 3662 
καί μέ αυτό τό πνεύμα συ'ε- 
ζητήσαμεν π,ρός πάσαν κατεύ- 
θυνσιν τό δλον συνταξιοδοτι- 
κόν θέμα.

Έν άντιθέσει πρός ήμάς ό κ. 
Χατζηανδρέου, Πρόεδρος τών 
συνταξιούχων, τον έπικρεμάμε- 
νον κίνδυνον τον έβλεπε και ε
ξακολουθεί δυστυχώς νά τον δι- 
αβλέπη είς τήν μελλοντικήν έ- 
νοποίησιν τών δύο άσφαλιστι- 
,κών οργανισμών. Έπί τού θέ-

ΧΔΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
ματος τής ένοποιήσεως έχομεν 
έκπεφρασμένην γνώμην δπως 
καί έπί τού θέματος τού Ν. 
3662 καί ουδόλως μάς έχει κα
ταλάβει κάματος είς τάς πάσης 
φύσεως ένεργείας μας, ώς διεΐ- 
δεν ό κ. Χατζηανδρέου. Έάν οΐ 
φράσεις μας δτι «τό Προσωπι
κόν δέν είναι διατεθειμένον νά 
δεχθή είς τό διηνεκές δπως τό 
συνταξιοδοτικόν πάρε μ βάλλητσ t 
ώς άνασταλτικός παράγων έπι- 
λύσεως τής σωρείας τών υλικών 
καί ηθικών προβλημάτων του» 
καί δτι «τό μεγαλύτερσν βά
ρος αυτής τής προσπάθειας 
(δηλ. τής πιστής έφαρμογής 
τού Ν. 3662) πίπτει έπί τών

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
• Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας 

ρίξε μία βόμβα καί έσκότωσε 
έπτά άστυνομικούς, τέσσαρες 
έργάτες καί έτραυμάτισε πολύ 
περισσοτέρους. Συνελήφθησαυ 
πολλοί έργατικοί ήγέτες. "Ύ
στερα άπό μία άναίσχυντη 
κομπανία οργανωμένης υστε
ρίας καί σκηνοθετημένων συκο- 
φαντιών, οί Πάρσανς, Σπάϊς, 
Φίσερ καί ’Έγκελ άπαγχονί- 
σθηκαν στις 1 1 Νοεμβρίου 
1887. Τρεις άλλοι καταδικά
σθηκαν σέ πολλά χρόνια φυ
λακή, ένώ ένας άλλος ό Λίνγκ 
βρέθηκε νεκρός στο κελλί του. 
Η άστυνομία είπε δτι αΰτοκτό- 

νησε.
"Ολος ό έργατικός κόσμος 

δονήθηκε άπό διαμαρτυρίες γιά 
τήν άνθρώπινη τραγωδία τού 
Χαϋμάρκετ μέ τήν όποια τά 
δικαστήρια έπεσαν στο έπίπε-

δο τών γκάνγκστερς στήν απε
γνωσμένη τους προσπάθεια νά 
τσοοκίσουν τό Άμερικονικό Έρ- 
γατικό Κίνημα.

Σέ ανάμνηση αυτής τής με
γάλης μάχης καθιερώθηκε ή 
Πρωτομαγιά σάν Παγκόσμια ή- 
μέρα τής έργατικής τάξεως, μέ 
απόφαση τού Ιδρυτικού Συνε
δρίου τής Β' Διεθνούς Συνδια- 
σκέψεως εργατών καί ύστερα 
άπό ΓοΕλλοαμερικοινική πρότα
ση.

"Ετσι ή Πρωτομαγιά έπήρε 
τον χαρακτήρα Διεθνούς ή μέ
ρας άφιερωμένη στούς εργαζο
μένους καί έορτάζεται μέ άπερ- 
γίες καί συγκεντρώσεις σ’ δλες 
τις χώρες τού Κόσμου, έκτος 
άπό τις Η.Π.Α. όπου άργότερα 
καθιερώθηκε σάν ήμερα έργα- 
σίας ή Δευτέρα Σεπτεμβρίου.

ώμων τών συνταξιούχων», δει
κνύουν κούρασιν άφίνομεν τούς 
άναγνώστας μας νά τό διαπι
στώσουν. Επομένως ουδεμίον 
άπειλήν — εί μή μόνον ένοηπίον 
τών παραβιαζόντων τούς κειμέ
νους νόμους — έξετοξεύσαμεν.

Τέλος ας μάς έπιτρέψη ό κ. 
Χατζηοα/δρέου νά παρατηρήσω- 
-μεν δτι άνεμένομεν νά άναγνώ- 
σωμεν είς τήν ύπ’ άριθ. 50 12 
σέλιδον άνακοίνωσίν τον τήν 
σήμανσιν συναγερμού έκ μέ
ρους του τών συνταξιούχων, νά 
τούς προσκαλή είς συγκέν
τρωσε! ς διαμαρτυρίας καί πο
ρείας πρός τό Γραφεϊον τού κ. 
Ζολώτα καί παντός έτέρου υ
πευθύνου. Άντ’ αύτών ό νεφε
ληγερέτης πρόεδρος γράφει: 
«. · - πρός τά μέλη τοΰ Συλλό
γου μας θά εϊχομεν νά ε’ίπωμεν 
ολίγα τινά, άλλ’ έπ’ αυτών θά 
όμιλήσωμεν άπό τού βήματος 
τής έντός τών ήμερών συγκλη- 
θησομένης Τακτικής Γενικής

Είναι, κατ’ άρχήν, παρήγορον 
τό γεγονός δτι οΐ αρμόδιοι άν- 
τελήφθησαν έπί τέλους τήν θε
μελιώδη σημασίαν τών Δελ
τίων Ποιότητος όσον άφορά τήν 
προσήκουσαν άξιαλόγησιν καί 
κατάλληλον χρησιιμοποίησιν τού 
τοΰ άνθρωπίνου δυναμικού τής 
Τραπέζης. Έπί έτη «έπιτελι- 
καί» ΰπηρεσίαι συγκροτούνται, 
«στελέχη» κινητοποιούνται, «έ- 
πιδόματα» ύπό μυρίας προφά
σεις χορηγούνται χωρίς ή έν 
προκειμένφ κατ’ έπίφασιν δρα- 
στηριότης νά άπαφέρη καρπούς 
άναλόγους τών «θυσιών». Ό 
μετά μεγάλης βραδύτητος συν
ταχθείς Κανονισμός διά τήν 
σύνταξιν τών Δελτίων Ποιότη
τος μακράν τοΰ νά παρέχη θε- 
τικάς έγγυήσεις, δι’ οϋς λόγους 
θά έκθέσωμεν είς συνέχειοα/ άρ
θρων μας, δτι θά καταστή δυ
νατή ή πιστή «άπεικόνησις» 
τής ήθικής, έπαγγελματικής, 
καί κοινωνικής συγκροτήσεως, 
τών έν τή Τραπέζη έργαζομέ- 
νων, άποτελεΐ έν πάσει περι- 
πτώσιει, ένα λίθον είς τό τέλμα- 
τής νωθρότητος καί άτολμίας 
τών ποικιλωνύμων επιτελικών 
Ύπηρεσιών. Προβάλλει δμως 
τό έρώτημα: Διατί οί αρμόδι
οι, ένώ έγνώριζον κάλλιστα τήν 
κυοφορίαν τού Κανονισμού, 6- 
στις καθ'1 αυτούς έξασφαλίζει 
περισσότερον άκριβοδικαίαν κρ; 
σιν (έντεΰθεν και ή σχετική ά- 
ναδρομικότης είς τήν ίσχύν τού
του) δέν άνέμενον τήν έν τή 
πράξει έφαρμογήν του πριν ή 
προβοΰν είς τάς διαβοήταυς 
κατ’ εύνοιαν προαγωγάς; Οΐ- 
αδήποτε καί άν ιεϊναι ή έν προ
κειμένφ άπάντησις θά καταλεί- 
πη πάντοτε είς τήν συνείδησιν 
τών Ύπαλλήλων πολλάς άμ- 
φΐβολίας ώς πρός τήν σκοπιμό
τητα τής βεβιασμένης — τό ό- 
λιγώτερον — ένεργείας ταύτης.

Συνελεύσεως». Μ’ άλλα λόγια ό 
κ. Χατζηοίνδρέου έπιλύσας τό 
ίδικόν του οικονομικόν πρόβληΓ 
μα προεδρεύει καί εκδίδει άνα- 
κοινώσεις οΰχί κατατοπιστικάς 
καί έγερτικάς τών μελών τού 
Συλλόγου του, άλλά διά νά 
καθυβρίζη ή νά ειρωνεύεται τήν 
ήγεσία τού έν ένεργείς< Προσω
πικού, είς τό όποιον. . . τείνει 
χεΐρα συνεργασίας! ! ! ’Άν οΰ- 
τω νομίζει δτι ύπερασπίζεται 
τον Ν. 3662 τότε όρθώς πράτ
τει. Ήμεΐς υπερήφανοι διά δ,τι 
μάς κατηγόρησε διά τής άπό 
29) 10)60 άνακοινώσεώς του θά 
έξακολουθήσωμεν άδεύσντες έπί 
τής λεωφόρου τής ένοποιήσεως 
πάντων τών άσφαλιστικών καί 
συνδικαλιστικών οργανώσεων 
τού Προσωπικού μέ τήν παράλ
ληλον διασφάλισιν τών έκ τού 
Ν. 3662 έλκομένων δικαιωμά
των μας καί τήν διαφύλαξιν τής 
άκεραιότητος τής περιουσίας 
των.

Απλή άνάγνωσις τοΰ «Κα
νονισμού» καί τής συνοδευούσης 
τούτον ύπ’ άριθ. 21)5-4-61 έγ- 
κυκλίου Διοικήσεως καθιστά ά- 
νάγλυφον τήν ύφ-ισταμένην δια
φοράν μεταξύ τών φιλοδοξών 
σκοπών τών έπνευστών τού έρ
γου καί τών δυνατοτήτων αυ
τού. Πράγματι, παρά τον πολ
λαπλασιασμόν τών έρωτημάτων, 
τήν έν τινι μέτρφ έξειδίκευσιν 
καί τυποποίησιν τούτων δέν 
άπεφεύχθη ή διάπραξις τού βα
σικού σφάλματος τού προηγου- 
μέου συστήματος.

Ή άνυπαρξία γενικής διαδι
κασίας έλέγχου τής ύπό τού 
Προϊσταμένου διδαμένης εικό
νας τοΰ Υπαλλήλου, έκτος βε
βαίως τών άμέσως ίεραρχικώς 
Προϊσταμένων, οϊτινες, φοσικφ 
τφ λόγφ, έπηρεάζονται σοβα- 
ρώτατα έκ τής διατυπωθείσης 
κατ’ άρχήν «γνώμης» τού έγγύ- 
τερον πρός τον Υπάλληλον εύ- 
ρισκομένου. Οί συντάκται τού 
Κανονισμού έδέχθησαν δτι εί
ναι πιθζχνή ή διάπραξις άδικίας 
είς βάρος Υπαλλήλου μέ άπο- 
τέλεσμα τήν άπώλειοον τής προ
αγωγής του καί συνέστησαν ει
δικόν «άναθεωρητίικόν» αργανον 
τό όποιον μάλιστα θά ένεργή 
αύτεπαγγέλτως είς 
τάς σχετικός περιπτώσεις. Δι- 
ατΐ άραγε δέν είναι έξ ’ίσου 
πιθανή ή μή προσήκουσα πρός 
τά «άνω», βαθμολογία τού Υ
παλλήλου καί ποία ή διαδικα
σία έπανορθώσεως τής έν προ
κειμένφ άδικίας;

Ή βασική αυτή παράλειψις 
εΐναι άπόρροια τοΰ μυστικο- 
συμβουλικοΰ τρόπου μέ τον ό
ποιον συνετάγη ό νέος Κανονι
σμός. Κα'τοι οί πάντες έγνώρι
ζον τήν κατάρτισίν του ούδείς 
ποτέ πέραν τών ύπό στενήν έν
νοιαν άρμοδίων, έλαβε γνώσιν 
τών γενικών έστω κατευθυνσε-
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Σ υ ν άδ ειλφο ι:
Μέψάροδιαυγέστατο, τήν ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟ
ΜΑΓΙΑ, οί. εργαζόμενοι θια προχωρήσουν ενω
μένοι καί αγωνιστικά, γιά την κατάκιησι εκεί
νων πού δικαιούνται καί πού τούς τά αποστε

ρεί ή οργανωμένη γνωστή έργοιδοσία.

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
-------- ψ--------

Κατά τούς τελευταίους μή
νας σειρά άποφάσεων τού Άρεί- 
ου Πάγου έπί θεμάτων έργαπ- 
κοΰ δικαίου, μετέβαλαν έπί τό 
φιλεργατικώτερον τήν μέχρι 
τοΰδε καί άπό μακροΰ κρατού
σαν νομολογίαν τόσον τοΰ Ά
ρε ίου Πάγου δσον καί τών δι
καστηρίων τής ουσίας. Μνημο 
νεύομεν τάς πλέον σημαντικός: 
ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ 
ΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ IN Ν.2112

Ώς γνωστόν, μετά μακριάν 
ταλάντευσιν, ό Άρειος Πάγος 
εϊχε καταλήξει είς τήν λύσιν δτι 
τά δώρα τών έορτών δέν άπο- 
τελοΰν τακτικός άποδοχάς και 
συνεπώς δέν συνυπολογίζονται 
είς τήν άποζημίωσιν τοΰ ν. 
2112, έκτος έάν ή χορήγησίς 
των προεβλέπετο όύχΐ ΰπδ τής 
έκάστοτε υπουργικής περί δώ
ρων άποψάσεως, άλλά ύπέρ ώ- 
ρισμένης κατηγορίας μισθωτών, 
εϊτε ύπό Κσνσνσμοΰ Εργασίας 
κεκυρωμένου διά διατάγματος 
καί έχοντος ίσχύν νόμου, εϊτε 
ύπό συλλογικής τίνος συμβά- 
σεως ή διαντητικής άποφάσεως

"Ηδη διά τής ύπ’ άριθ. 218) 
60 άποφάσεως του, τό Γ' Τμήτ 
μα τού Άρείου Πάγου (πρόε
δρος κ. Μαυρσμιχάλης, εισηγη
τής κ. X" Άποστολόπουλος) 
δέχεται δτι αι κατά τάς έορτάς 
Χριστουγέννων καί Πάσχα, διά 
τής έκάστοτε έκδιδομένης ύ- 
πουργικής άποφάσεως, χορη
γούμενοι προς τούς μισθωτούς 
παρσχαΐ άποτελοΰν τακτικός 
άποδοχάς αύτών καί συνυπολο
γίζονται είς τήν άποζημίωσιν 
τού ν. 2112)20. Τούτο σημαίνει 
δτι προκειμένου υπολογισμού 
τής άποζημιώσεως ν. 21 1 2„ είς 
τάς άποδοχάς τοΰ άπολυομένου 
μισθωτού θά πρέπει, είς πάσαν 
περίπτωσιν, νά προστίθεται τό 
1)12 τοΰ συνόλου τών δώρων 
τού τελευταίου προ τής άπολύ- 
σεως έτους.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡ ΓΑΤI Κ ΩΝ 

ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΚΥΡΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέχρι τοΰδε έγένετο δεκτόν

ων τοΰ νέου συστήματος. Θά 
έπρεπε άντιθέτως ούχΐ μόνον οί 
εκπρόσωποι τού Προσωπικού 
νά καθίσταντο ένήμεροι τής πο
ρείας τής σχετικής εργασίας, 
άλλά πάντες οί έν τή Τραπέζη 
έργαζσμενοι «έπεβάλετο» νά 
έχουν εί ςτήν διάθεσίν των σχε
τικόν προσχέδιον, ώστε νχά δύ- 
νανται οί βουλόμενοι νά έκφέ- 
ρουν γνώμας, αϊτινες ένώ είς οι> 
δέν θά έβλαπταν πιθανόν νά ά- 
πεδεικνύονπο λί<χν χρήσιμοι είς 
τούς συντάκτας τοΰ Κανονι
σμού. Πώς εΐναι δυνατόν νά άμ- 
φισβητηθοΰν αί έν προκειμένφ 
δυνατότητες εκατοντάδων Υ
παλλήλων, άνωτέρων ιδία βα
θμών, έχόντων λόγφ τής μακράς 
ύπηρεσίας των πολύτιμον σχε
τικήν πείραν;

Άλλά καί ή διαλαμβανομένη 
είς τό ύποβληθέν ύπό τού Συλ
λόγου σχεδίαν ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας πρότασις περί συν
τάξεως καί δευτέρας έκθέσεως 
ύπό ειδικής πρός τούτο ύπηρε
σίας παντελώς ήγνοήθη, ένώ, 
καταλλήλως έπεξεργαζομένη, 
ήδύνατο νά άποτελέση βάσιν 
καθι-ερώσεως συστήιματος δια- 
σταυρώσεως τών κρίσεων, ήτις 
εΐναι ή μόνη σχετικώς έπαρκής 
έγγυησις περί τής προσηκού- 
σης άξιολογήσεως τού Υπαλ
λήλου.

Άλλά καί πλεΐσται άλλαι 
βελτιώσεις θά ήδύνσντο νά έπ- 
έλθουν διά τής ύπό τό φως τής 
ή μέρας συζητήσεως. Εΐναι πο
λύ λυπηρόν τό γεγονός δτι οί 
αρμόδιοι εΐναι διαποτισμένοι 
τόσον πολύ άπό τό πνεύμα τοΰ 
μυστικικοΰ καί τών άπηρχαιομέ- 
νων γραφειοκρατικών άντιλήψε- 
ων, ώστε νά άποφεύγουν τάς 
γνώμας τών λοιπών Υπαλλή
λων, έπί θεμάτων γενικού ένδι
αφέροντος τήν στιγμήν κατά 
τήν οποίαν είς δλας τάς επιχει
ρήσεις καί Ι δρύματα τών προ
ηγμένων χωρών έπι,μόνως έπι- 
ζητεΐται ή διατύπωσις κρίσεων 
καί ύποβολή «ιδεών» ύφ’ δλων 
τών έργαζομένων.

Αΐ είδικώτεραι παρατηρήσεις 
καί άντιρρήσεις μας θά δη- 
μοσιευθοΰν είς τό έπόμενον 
φύλλον.

ύπό τής νομολογίας δτι είς ήν 
περίπτωσιν ή σύμβασις έργα- 
σίας ήτο άκυρος δι’ οίονδήποτε 
λόγον δέν εΐχον έφαρμογήν έπ’ 
αυτής οί έργατικοί νόμοι (βλέ
πε ύπ’ άριθ. 37)58 Άρείου Πά
γου).

"Ηδη, διά τής ύττ’ άριθ. 425) 
60 άποφάσεως τής Όλομελείας 
τοΰ Άρείου Πάγου (πρόε
δρος κ. Γκολφ ινόπουλος, ειση
γητής κ. Χονδρογιάννης), γί
νεται δεκτόν δτι καί είς τούς 
μετ’ άκυρον σύμβασιν έργασίας 
άπασχολουμένους μισθωτούς, έ
χει έφαρμογήν ό ν. 2112 ώς 
καί οί λοιποί περί προνοίας ύ
πέρ τών μισθωτών έργατικοί 
vouoi (ά. ν. 539)45 περί ά
δειών κλπ.).

Τούτο σημαίνει δτι καί ό έ
τη άκύρφ συμβάσει έργασίας 
έργασθείς μισθωτός δικαιούται 
έτησίας άδειας κλπ., καί δτι ά- 
πολυόμενος δικαιούται καί αυ
τός τής άποζημιώσεως τοΰ ν. 
2112)20.
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΎ-ΠΗΡΕ- 
Σ ΙΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΝ 

ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ώς γνωστόν κατά παγίαν 

νομολογίαν τών δικαστηρίων 
τής ουσίας καί τοΰ Άρείου Πά
γου, έγίνετο δεκτόν δτι κατά 
τον ύπολογισμόν τών έτών υπη
ρεσίας τού υπαλλήλου έν δψει 
ύπολογισμοΰ τής άποζημιώσεως 
τού ν. 2112, δέν έλαμβάνοντο 
ύπ’ όψιν τά έτη ύπηρεσίας τού
του ώς εργάτου (βλ. Α. Π. 475) 
58)

"Ηδη διά τής ύπ’ άριθ. 575) 
6° άποφάσεως τής Όλομελείας 
τοΰ Άρείου Πάγου (πρόεδρος 
κ. Καντιάς, εισηγητής κ. Παν
τελής) έγένετο δεκτόν δτι έν 
περιπτώσει απροειδοποίητου 
καταγγελίας τής υπαλληλικής 
συμβάσεως λαμβάνονται ύπ’ δ- 
ψιν δχι μόνον ή παρά τοΰ άπο- 
λυομένου μισθωτού έν ίδιότητι 
ύπαλλήλου κατά την έννοιαν 
τού νόμου, ύπηρεσία, άλλά καί 
ή προτέρα έν συνεχεία ύπηρε
σία αυτού ώς εργάτου. 
ΔΕΣΜΕΥΣIΣ ΕΡ ΓΟΔΟΤΩΝ 
ΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜ- 

ΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έν άντιθέσει πρός τήν υίο- 

θετηθεΐσαν διά σειράς άποφά- 
σεών του, ύπό τού Πρωτοδικεί
ου Αθηνών άποψιν, ή ύπ’ άριθ. 
513)60 άπόφασις τού Β' Τμή
ματος τοΰ Άρείου Πάγου (πρό
εδρος κ. Γκολφ ινόπουλος, ειση
γητής κ. Θανσπουλος), έδέχθη 
δτι έπι έθνιικής άμοιοεπαγγελ- 
ματιικής συλλογικής συμβάσεως 
έργασίας δεσμεύονται και οΐ 
έργοδόται εκείνοι, οϊτινες δέν ά
ποτελοΰν ,μέλη τήςύπογραψάσης 
ταύτην, τήν συλλογικήν σύμβα- 
σιν έργασίας, έκπροσωπευτικής 
των έργοδοτών όργανώσεως, 
ήτοι τού Συνδέσμου Ελλήνων 
Β ιομηχάνων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚ. ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

"Ωρα 9.00’ π.μ. συγκέντρω- 
σις Διοκ. Συμβουλίων είς Θέ- 
ατρον ΣΑΜΑΡΤΖΗ.

Ώρα 9.45' έμφάνισις χορω
δίας Έλλ. Σιδηροδρόμων ύπό 
τήν Δ)νσιν τοΰ Μαέστρου κ, 
Σωτ. Βασιλειάδη.

‘Ώρα 10 π.μ. έναρξις εορτα
σμού, μέ όμιλητηιν τον συνοοδ. 
Βασ. Ράπτην Αντιπρόεδρον 
τού Ε.Κ.Α.

"Ωρα 10.5' π.μ. Ίστορικόν 
τής ή μέρας, ομιλητής ό παλαί
μαχος άγωνιστής τής τάξεως 
συνάδ. Γεώργ. Λάσκαρης.

"Ωρα 10.15' π.μ. Χαιρετι
σμός ‘Ομοσπονδιακού Κινήμα
τος, ομιλητής ό συνάδ. Σταυρ. 
Δημήτρακόπουλος Πεν. Γραμ- 
ματεύς τής Ποα/ελληνίου ‘Ομο
σπονδίας Σιδηροδρομικών.

Ώρα 10.20' π.μ. Έργατίικαί 
διεκδικήσεις. Τά γενικότερα Ε
θνικά — Κοινωνικά και Οικο
νομικά προβλήματα τής Χώρας, 
ομιλητής ό Πρόεδρος τού ΕΚΑ 
και Γεν. Γραμματεύς τής ΓΣΕΕ 
συνάδ. Φ. Μακρής.

Ώρα 10.50' Άνάγνωσις και 
έγκρισις ψηφισμάτων έπι τών 
διεκδικήσεων, τής Τάξεως.

"Ωρα 1 1 Λήξις τού έορτα- 
σμοΰ.

Τό Ε-Κ.Α.
Άθήναι τή 24 Απριλίου 1961
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ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝ

Ώς διά τής άττό 20 ’Απρι
λίου κοινής εγκυκλίου τών Συλ
λόγων άνεκοινώθη, οΐ πληρε
ξούσιοι των κατέθεσαν έν τφ 
Είρηνοδικείφ ’Αθηνών την ΰπ’ 
άριθ. 4)1961 άπόφασιν του 
Δευτεροβαθμίου Δ.Δ.Δ. ’Αθη
νών.

Ή κατάθεσις ύπηγορεύθη έξ 
αύτοΰ τούτου τού Ν. 3239, δ- 
στις έν άρθρφ 20 παραγ. 3 ο
ρίζει δτι «έάν εντός τής κατά 
τάς προηγουμένας παραγρά
φους τού παρόντος προθεσμίαν 
δέν ήθελεν όλοκληρωθή, ή έν αύ- 
ταϊς διαδικασία, παρέχεται το 
δικαίωμα εις έκαστον τών συμ- 
βληθέντων ή τών έν διενεξει με
ρών, δπως έντός προθεσμίας 10 
ημερών άπό τής λήξεως τών κα
τά τά άνωπροθεσμ ιών,κατάθεση 
την συλλογικήν σύμβασιν έργα
σίας ή την άπόφασιν Διαιτησί
ας εις τό Εΐρηνοδικεΐον ’Αθηνών. 
Ή τοιαύτη ικατάθ'εσις μερίμνει 
τοΰ καταθέσαντος κοινοποιείται 
τούς ένδιαφερομένους καί τό *Υ- 
πουργεΤσν ’Εργασίας, άπό τής 
επομένης δέ τής τελευταίας κοι-

νοποιησεως αρχεται ή ισχύς τής 
έν λόγφ συλλογικής συμβάσεως 
εργασίας ή άποφάσεως διαιτη
σίας». Ή διά δικαστικού κλη
τήρας κοινοποίησις τής καταθέ- 
σεως εις την Διοίκησιν έγένετο 
αυθημερόν ήτοι την 1 Οην ’Απρι
λίου, ήτις εΐναι καί ή ημερομη
νία άφ’ ής ισχύει τό ποσοστόν 
τού 3%.

Ώς όμως έν τή ρηθείση dva- 
κοινώσει άνεγράφη, τά Διοικη
τικά Συμβούλια άπεδέχθησαν 
την διαιτητικήν άπόφασιν μετ’ 
έπιψυλάξεως ώς πρός τον χρό
νον ένάρξεως τής ισχύος τού 
3%. Την έπιφύλαξιν ταύτην έ- 
στήριξαν έπί τής ύπ’ άριθ. 
1898)60 άποφάσεως τοΰ Συμ
βουλίου Έπικροπ-είας τό όποιον 
έξεδίικασεν άίτησιν τοΰ Σωμα
τείου Έργατοτεχνικοΰ Προσω
πικού Βιομηχανιών Πλαστικών 
υλών καί Συναφών ’Αθηνών — 
Πειραιώς άπαφανθέν δτι ή δ- 
λη διαδικασία ένώπιον τοΰ Πρω
τοβαθμίου καί Δευτεροβαθ μ :tj 
οργάνων υποχρεωτικής διαιτη
σίας δέον νά τερματίζεται έν-

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ|| 
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ !

Κοιτά τον διαρρεύσαντα μή
να τά Διοικητικά Συμβούλια 
τών Συλλόγων εις αλλεπαλλή
λους παρουσιάσεις των πρός 
τον κ. Διευθυντήν τοΰ Προσω
πικού έπανέθεσαν ύπ’ δψιν του 
τά ζητήματα τού Προσωπικού, 

Κατά τήν έπισκεψίν των, τής 
26, λήξαντος ό κ. Σπηλιάπ <- 
λος άνεκοίνωσεν εις τά έπισκε- 
φθέντα τούτον Προεδρεία τών 
Συλλόγων δτι έδόθη εντολή πε
ρί καταβολής τού ήμίσεος τών 
έκ τής ένσωματώσεως τής αύ- 
ξήσεως τοΰ 1956 αναδρομικών 
τών υπολοίπων (3.000.000 δρ. 
περίπου) καταβληθησαμένων τό 
επόμενον έτος. Διά τήν τακτο- 
ποίησιν τής τελευταίως δοθεί- 
σης αΰξήσεως έκλήθησαν τά 
Συμβούλια σήμερον πρός σι> 
ζήτησιν. 'Οπωσδήποτε πάντως 
αί αυξήσεις αύται, κατά δηλώ
σεις τοΰ ικ. Προσωπάρχου, θά 
συμπίε ρ ιλαμ βάνωντα ι είς τήν 
μισθοδοσίαν τοΰ μηνός ’ I ου- 
νίου. Διά τά εκ τής αιτίας τού
της αναδρομικά κατεβλήθη έ
τερον ποσοστόν 15%, έπί τοΰ 
μισθού καλυπτόμενου κατ’ αΰ-

τόν τον τρόπον καί τοΰ ’Απρι
λίου.

Κατά τήν ιδίαν ημέραν έδη,- 
λώθη παρά τοΰ κ. Σπηλιοπού- 
λου δτι άπό τήν Ιηιν ’Ιανουά
ριου έ. έ. πάσα διαφορά έπί 
ΰπερωριακής αμοιβής λόγφ α
ναδρομικής προαγωγής ή προσ- 
αυξήσεως θά καταβδληται αμέ
σως είς τούς δικαιούχους. "Ο
σον αφορά τά έκ τής αιτίας 
ταύτης άναδρομικά υπεβλήθη, ή 
παράκλησις είς τους Συλλογι
κούς έκπροσώπους δπως δε
χθούν τήν καταβολήν τους με
τά άπό τήν πληρωμήν καί τής 
τελευταίκχς δόσεως τών «Μοίρικε-
ζι νικών».

"Οσον αφορά τά λοιπά ζη
τήματα δηλ. τοΰ ωραρίου καί 
συνθηκών έργασίας έπα,ρχιακών 
κατ)των, τοΰ ’Οργανισμού καί 
τού Κανονισμού έντάξεως, τής 
Παιδικής Μερίμνης, τής Προι- 
κσδοτήσεως, τής επιστροφής 
τών παρακρατηθέντων ώρών καί 
ή μερών απεργίας, τής ένισχύ- 
σεως τοΰ Ταμείου Συντάξεως, 
δυνάμει τοΰ Ν. 3662, τά Δ. 
Συμβούλια παρεπέμφθησαν είς 
τον κ. Διοικητήν.

τός ώρισμένων προθεσμιών, τό 
άθροισμα τών οποίων ανέρχεται 
είς τριάκοντα οκτώ (38) έν 6- 
λφ ημέρας, άρχομένας άπό τής 
ύπό τοΰ Υπουργού παραπομ
πής τής διενέξεως είς τήν Πρω
τοβάθμιον Διαιτησίαν. ’Εν συν- 
δυασμφ δέ προς παράγραφον 
τής ύπ’ άριθ. 4)1961 άποφά
σεως τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ., ήτις λέγει 
δτι τά Διαιτητικά Δικαστήρια 
δύνανται νά πρσβλέψωσι καί 
τήν κλιμάκωσιν τής αΰξήσεως 
(δηλ. τό 6 καί 3%), άλλά τό 
δικαίωμα τούτο δέν έξικνεΐται 
είς χρόνον άπώτε,ρον τής έκδό- 
σεως καί θέσεως είς έφαρμογήν 
τής διαιτηιτικής άποφάσεως καί

πάντως απωτερον τής υπο τής 
διατάξεως τοΰ άρθρου 10 πα
ράγραφος 3 τοΰ Ν.Δ. 3755)57 
όριζσμένης προθεσμίας. Β ά
σε ι τών αποφάσε
ων τούτων ή χρο
νική ισχύς τοΰ 3% 
πρέπει νά αρχεται 
38 ημέρας άπό τής 
25)11)60 ήτοι τήν 
3ην ’I ανουαρίου 1961. 
'Αρμόδιον ΐνα άποφασίση, έπί 
τούτου είναι βεβαίως τό Συμ- 
βοόλιον ’Επικράτειας είς δ θά 
προσφύγουν προσεχώς τά Διοι
κητικά Συμβούλια τών Συλλό
γων.

«”Αν σάς περνά στην ιδέα δτι μπορείτε νά σταματή
σετε τό κίνημα μέ κρεμάλες εΐσβε γελασμένοι... Έγώ σάς 
τό αναγγέλλω. Τεντώνετε ένα σκοινί γύρω σας, πάνω 
σας, κάτω σας, παντού. Βαδίζετε στην φωτιά.

»Οί ιδέες μου δέν εΐναι ρούχα νά τις αλλάξω.
«Σάς περιφρονούμε μπρος στό θάνατο!...».

Αύγουστος Σπάϊς 
Σικάγο 1886

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΜΙΤΟίΗί ΛΪΞΙΪΙί ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΝ TPJliEZOH
Ό άπό τών άρχών τού τρέ

χοντος έτους ανοδικός ρυθμός 
είς τάς τιμάς καί τήν ζήτησιν 
χρηματιστηριακών τίτλων τών 
Τραπεζών άπεκορυφώθη κατά 
τάς εβδομάδας μεταξύ Μαρτίου 
27 καί ’Απριλίου 17. Οΰτω ή 
κατάστασις έμφανίζεται ώς ά- 
κολούθως:
Μετοχαί 27)3— 12)4—

11.4.61 17.4.61 
Μονάδες 

Τραπ. Έλλ. +880 +850
Εθνικής +400 +300
Εμπορικής +299 +250

Ή είς τοιαύτην -κλίμακα, ά
γνωστον μέχρι τοΰδε είς τά χρη 
ματι-στηριακά χρονικά, άνοδος 
τών τιμών τών τραπεζικών ά
ξιων δέον νά άποδοθή κατά κύ
ριον λόγον είς κερδοσκοπικά 
αίτια, μέ ούχί αντιστοίχους 
πραγματικός συναλλαγάς, δε
δομένου δτι δέν έμεσαλάβησαν 
εξαιρετικά γεγονότα δικαιολο- 
γοΰντα τήν είς τοιαύτην κλίμα
κα όίνοδον τών τραπεζικών α
ξιών είς διάστημα τριών μόνον 
εβδομάδων. Ώς φαίνεται, ή ά- 
σκουμένη έν προκει,μένφ κερδο
σκοπία δέν εΐναι άσχετος πρός 
τήν οΰχί πραγματικήν άπεικό- 
νισιν τής τρεχούσης αγοραστι
κής αξίας είς δραχμάς τοΰ

χαρτοφυλακίου τών τραπεζικών 
ιδρυμάτων, εκπεφρασμένων είς 
τιμάς προηγουμένων έτών, αΐ- 
σθητώς άπεχούσας τών σημερι
νών διαμορφωθεισών τοιούτων.

Πάντως καί έκ τών ανωτέρω 
καταφαίνεται δτι τά οικονομι
κά τών Τραπεζών εύρίσκονται 
είς άνθηροτάτην κατάστασιν 
καί δτι αΰται δύνανται ν’ αντι
μετωπίσουν τά παντοειδή εκ
κρεμή ζητήματα τοΰ προσωπι
κού.

0 κ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΕΙΣ ΒΕΑΙΓΡΑΔΙΟΝ

Κατόπιν προσκλήσεως τής 
Διοικήσεως τής Γιουγκοσλαβι- 
κής Τραπέζης ’Εξωτερικού Έμ 
πορίου άνεχώρησε χθες διά τό 
Βελιγράδιον ό διοικητής τής 
Τραπέζης κ. Δ. Χέλμης.

Ώς πληροφορούμεθα, σκοπός 
τοΰ ανωτέρω ταξιδιού τοΰ κ. 
Χέλμη είναι ή υπογραφή συμ
φωνίας μεταξύ τών δύο Τραπε
ζών, διά τήν στενωτέραν μετα
ξύ των συνεργασίαν, προς πε
ραιτέρω άνάπτυξιν τών εμπο
ρικών καί οικονομικών έν γένει 
σχέσεων 'Ελλάδος και Γιουγκο- 
σλαβίας.
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Τά πορίσματα, είς τά όποια 
κατέληξε,ν ή έπισκεφθεΐσα τήν 
Ελλάδα υπό τον κ. Μπεκιοΰ 
άντ ιπροσωπεί α τής Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας ’Ελευθέρων 
’Εργατικών 'Ενώσεων, εκτίθεν
ται είς τό τελευταΐαν τεύχος 
Τοΰ ευρέως κυκλοφοροΰντος άνά 
την Δυτικήν Ευρώπην, Δελτίου 
Πληροφοριών τής ΔΣΕΕΕ. Ό 
οίοσδήποτε αναγνώστης τοΰ 
σχετικού κειμένου, δέν δύναται 
παρά νά σχηματίση θλιβερόν 
εικόνα, δάι τήν θέσιν τών 'Ελ
λήνων εργαζομένων, διά τήν ο
ποίαν τό κείμενον δέν περιλαμ
βάνει, ούτε καί μίοον ευνοϊκήν 
Φράσιν.

Είς τό Δελτ'ίιον άναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, δτι ή αποστολή 
διεπίστωσεν δτι παρά την οι
κονομικήν πρόοδον, οι έργαζό- 
μενοι δέν ώφελήθησαν όσον θά 
έπρεπε. Ή αποστολή άνησύχιηρ 
σεν ιδιαιτέρως άπό τήν έκτα- 
σιν τής ανεργίας — πού αυτή 
καθ’ έαυτήν αντιπροσωπεύει 
μίαν νοσηρόν κατάστασιν, έν
τός οικονομίας ευρισκόμενης 
είς την οδόν τής άναπτύξεως. 
Τό Ελληνικόν Συνδικαλιστικόν 
Κίνημα, δέν ήδυνήθη νά έπε- 
κτείινη τήν δράσιν του είς δ,τι 
αφορά τήν απαραίτητον έργατι- 
κήν άντ ιπροσώπευσ νν, δεκτήν 
παντού. ώς στοιχεΐον τής συγ
χρόνου κοινωνίας. Έν τή απου
σία ένός τοιούτου οργάνου, ή 
οικονομική πρόοδος, δέν έπιφέ-

διά την πλήρη συμμετοχήν τοΰ 
έργατικοΰ κινήματος είς τήν 
οικονομικήν καί κοινωνικήν ζω
ήν τής Ελλάδος, θά πρέπει νά 
έπιτευχθή ή μεγίστη δυνατή έ- 
νότης έντός τών κόλπων του. 
Επίσης θά πρέπει νά έξασφα
λί σθή ή απόλυτος ελευθερία, 
ώς πρός τό συνετά ι ρ ί ζεσθα ι καί 
την διεξαγωγήν συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Ή έλευθε- 
ρία αυτή εΐναι δυνατόν νά έπι
τευχθή κυρίως διά τής κυρώσε- 
ως τών άρθρων 87 καί 98 τής 
Διεθνούς Όργανώσεως Εργα
σίας καί διά τής τοποθετήσε- 
ως, έλευθέρως εκλεγόμενων συν
δικαλιστών άντ ι προσώπων, είς 
δλας τάς υπηρεσίας, πού α
σχολούνται μέ οικονομικά, συν
δικαλιστικά, κοινωνικά καί φι
λανθρωπικά ζητήματα. ’Επίσης 
διά τοΰ άμεσου τερματισμού 
κάθε έπεμβάσιεως είς τά έσωτε- 
ρικά ζητήματα τοΰ συνδικαλι
στικού κινήματος.

Τονίζεται ακολούθως, δτι λό
γφ τών χαμηλών ήμερομισθίων 
τών Ελλήνων εργατών, ή Δ.Σ. 
Ε.Ε.Ε. άνέλαβε νά τούς βοηθή- 
ση είς τήν προσπάθειαν των νά 
ελαφρύνουν τό άνυπόψορον βιο
τικόν των έπίπεδον. Άναφέρε- 
ται, τέλος, δτι τά ελληνικά συν
δικάτα προσπαθούν νά μειώ
σουν καί νά έλαψρύνουν τήν 
πληγήν τής ανεργίας καί ζη- 

οΰν τήν μεταρρύθμισιν τοΰ συ- 
τήματος κοινωνικών άσφαλίσε-

ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΟΎ ΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Τόσον τά Προσωπικόν τής ’Α
γροτικής Τραπέζης, όσον και ολό
κληρος ή Τραπεζοϋπαλληλική ot- 
κογένεια μετά μεγάλης πικρίας καί 
όργής διαπιστώνουν ότι παρήλθε 
μήνας καί πλέον χωρίς νά πραγμα
τοποιηθούν αί Κυβερνητικοί υπο
σχέσεις, αί όποια ι έδόθησαν διά 
τήν λύσιν τοϋ άπεργιακοϋ άγώνος 
διάρκειας είς τον όποιον είχον ά- 
ποδυθή οί Συνάδελφοι τής ’Αγρο
τικής. Τήν περισσοτέραν ευθύνην 
έν προκει,μένω φέρει ό Γεν. Γραμ
ματείς τής ΓΣΕΕ, δστις έ μεσολά
βησε καί είσηγήθηι τήν κατάπαυσιν 
τοϋ άπεργιακοϋ άγώνος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
Πέραν τής τροποποιήσεως τοϋ 

οργανισμού ώς πρός τήν αΰξησιν 
τοϋ επιδόματος πολυετίας διά τό 
χρονικόν διάστημα τών 10 — 15 
έτών άπό 5% είς 10% καί τών ανω
μάλων προαγωγών, αϊτινες έπέφε- 
ραν σάλον είς τό "Ιδρυμα, οϋδεμία 
νεωτέρα έξέλιζις άνηγγέλθη.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Είς συνάντησιν τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μετά 
τοϋ κ. Άνδρεάδη, τό πρώτον έθε- 
σεν ΰπ’ δψιν τοϋ δευτέρου τάς 
σημειωθείσας παρατυπίας κατά τά- 
προαγωγάς καί δη είς τάς κατ’ 
εκλογήν τοιαύτας, τήν άκριβοδι-

καίαν κατανομήν τών άσφαλίστρων 
είς εΰρύτερον(;) κύκλον τοϋ Προ
σωπικού, τήν προτίμησιν τών τέ
κνων τών υπαλλήλων κατά τάς 
προσλήψεις, τήν κανονικήν καί ά- 
νεμπόδίστον χορήγησιν τών αδει
ών, καί τήν έελτίωσιν τών παρο,- 
χών παρά τών άσφολιστικών Τα
μείων.

’Επίσης πληροφορούμεθα δτι έ- 
νεκρίθη παρά τοΰ Πρωτοδικείου 
’Αθηνών τροποποίησις τοΰ Κατα
στατικού δι' ού τό δικαίωμα τοϋ 
έ,κλέγειν καί έκλέγεσθάι έπεξετά- 
θη καί είς τούς εργαζομένους είς 
τά 'Επαρχιακά 'Υποκαταστήματα.
ΙΟΝΙΚΗ - ΛΑΤΚΗ:

Κατά τον λήξαντα μήνα, πέραν 
τών προαγωγών τής α’ έξαμηνίας 
τοΰ 1961 α[ όποιαι καί αύται έ- 
γέ,νοντο κατά παράβασιν τών απο
φάσεων τοΰ Συμβουλίου προαγω
γών, ούδέν οικονομικόν ζήτημα 
τοΰ Προσωπικού προωθήθη. 
ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Κατόπιν άποφάσεως τού Πρωτο
δικείου ’Αθηνών ένεκρίθη ή ιδρυ- 
σις Σωματείου ύπό τον τίτλον 
«Σύνδεσμος 'Υπαλλήλων Πολεμι
στών Ν. 751)48 καί 1836)51 έν τή 
'Εθνική Τραπέζη» μέ έδρα τάς ’Α
θήνας καί σκοπόν τήν προβολήν 
καί έπίλυσιν τών θεμάτων τών ά- 
φορώντων τούς πολεμιστάς προ- 
στατευομένους τών Νόμων 751 
καί 1836.

οει οΰδένα έττωψελη κοινωνικόν 'ων, καλυτέραν ττροστασίαν τών 
άντίικτυττον, διά την κοινότητασέργατών, είς ττεριιττωσιν άτυχή- 
ώς αύνολσν. Ιιματος, ασθενεί ας, γήρατος κ.

Σημειοΰται περαιτέρω δτι 'α. κ.
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ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ §
Έν Άθήναις τή 26η ’Απριλίου 1961 §

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 1
Άγαπιη,-roi Συνάδελφοι, 8

Τά Προεδρεία τών Συλλόγων μας έπεσικέφθησαν σή- □ 
μερον τήν 1 1 η ν π. μ. τον κ. Διευθυντήν Προσωπικού, δστις § 
άνεκοίνωσε τά κάτωθι: §

Έκ τών όφειλομένων είσέτι άναδρο·μικών έξ ένσωμα- 8 
τώσεως θά καταβληθούν αμέσως, δοθείσης πρός τούτο § 
τής σχετικής έντολής, τά 50%, ή δέ ολοσχερής έξόφλη- 8 
σίς των θά λάβη χώρον τό επόμενον έτος διά καταβολής § 
καί τοΰ υπολοίπου 50% τών έν λόγφ αναδρομικών.

Άπό 1.1.1961 πάσα διαφορά έπί ΰπερωριακής ά- § 
μοιβής, προκύπτουσα έξ αναδρομικής μεταβολής τών ά- 8 
ποδοχών (λόγφ προαγωγής, προσαυξήσεως κλπ.) θά κα- 8 
ταβάληται είς τούς δικαιούχους άμέσως. "Οσον άφορά § 
τάς προκυπτούσας διαφοράς, συνε-πεία τής προεκτεθεί- § 
σης αιτίας, έκ προσφερθείσης έργασίας μέχρι 31.12. §
1960, αύται, άπαιτοΰσαι μακράν χρονικόν διάστημα 8 
πρός έξειδίκευσιν, θά καταβληθούν έφ’ άπαξ τό αμέσως § 
επόμενον έτος εκείνου καθ’ δ θά εξοφληθούν τά άναιδρο- § 
μικά τής ένσωμ ο τώσεως. §

Ή τελευταία σϋξησις (6%+3%) έλπίζεται νά έχη § 
περιληιφθή κανονικώς είς τήν μισθοδοσίαν άπό 1.6.1961, 8
έναντι δέ τών όφειλομένων αναδρομικών έκ ταύτης έδόθη § 
εντολή σπως καταβληθή αμέσως καί έτεροι προκαταβο- 8 
λή έκ 1 5%.

Τέλος, ώς πρός τήν ρύθμισιν τού τρόπου τακτοπσιή- § 
σε ως τής αΰξήσεως ταύτης είς τόν μισθόν, έντός τών ή- Β 
μερών θά πραγμαοποιηθή συνάντησις μεταξύ τών άριμο- § 
δίων τής Τραπέζης καί τών έκπροσώπων τών Συλλόγων. §
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κολσύθως, είς εκατομμύρια δρα
χμών:

1960

0

0

Συνάδείλφοί:

Ή σηιμείρινή σας ανθρώπινη ζωή, κερδήθ'ικε 
μόνο μέ αγώνες πολλούς, θυσίες αίματος καί 
τό όλοκαύτωιμα χιλιόίδων συνδικαλιστικών α
γωνιστών, πού χρόνια τώρα έργάσθηκαν καί 
εργάζονται σκληρά, για νά μάς εξασφαλίσουν 
oil έχοιυιμε: Φανήτε άντάξιοί των καί τίμιοι 
συνεχιστές, τοΰ μεγάλου κοινωνικού των έρ
γου.

Dr ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΚΟΝΤΟΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ — ΜΑΙΕΥΤΗΡ

Assistant τού Πανεπιστημίου Νέας Ύόρκης 
τ. Επιμελητής, τοΰ Sr. Francis Hospital 

Συμβεβλημένος μετά τών Ταμείων Υγείας Εθνικής . ’Α
θηνών - ’Ελλάδος - ’Αγροτικής - ’Εμπορικής - Λαϊκής. 

ΙΑΤΡΕΙΟΝ: Στουρνάρα 25α, Τηλ. 620-111—ΑΘΗΝΑ I
ΔΕΧΕΤΑΙ: 5 - 7 μ.μ.
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ΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ TO &60

ων προηγουμένων περιόδων, ή 
αΰξησις τού υπολοίπου τών 
μακροπροθέσμων χορηγήσεων 
έντός τού 1960 περιορίζεται 
είς 1711 έκατ. δραχμών έναν
τι άντιστοίχου αΰξήσεως έκ 
δραχ. 1441 έκατ. έντός τοΰ 
1959. Ή κατά κυριωτέρους το
μείς διάρθρωσις τών νέων μα
κροπροθέσμων χορηγήσεων εν
τός τοΰ 1960, έν συγκρίσει 
πρός τό προηγουμενον έτος έ
χει κατά προσέγγισιν ώς ά-

Έντός τοΰ 1960 αί νέαι μα
κροπρόθεσμοι χορηγήσεις πρός 
τούς διαφόρους τομείς τής Οι
κονομίας άνηλθον είς 2470 έ
κατ. έναντι 1980 έκ. δραχμών 
κατά τό προηγουμενον έτος 
1959. Παρετηρήθη συνεπώς αΰ- 
ξησις τών νέων μακροπροθέ
σμων χορηγήσεων έκ δραχ. 490 
έκατ. ή ποσοστιαία τοιαύτη 
25%. ”Αν ληφθοΰν ΰπ’ οψιν 
και α! γενόμεναι έπιστροφαί έ
πί μακροπροθέσμων χορηγήσε

1959

Γ εωργία-Άλιεία 947
Γ εωργικαί Βιο-

μηχανί'αι 130
Β ιομηχανίαι-Με-

τοολλεΐα 223
Τουρισμός 69
Στέγασις 315
Τοπική Αύτοδι-

οίκησις καί Κοι-
νωφελή έργα 260

Λοιποί κλάδοι 36

Σύνολον 1980

Έκ τής ανωτέρω κατά

ι 007

128

393
143
367

375
57
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τέρους τομείς διαθέσεως τών μα
κροπροθέσμων χορηγήσεων έν
τός τοΰ 1960 προκύπτουν αί α
κόλουθοι διαπιστώσεις:

ΑΙ πρός την γεωργίαν έν γί
νει νέαι μακροπρόθεσμοι χορηΓ 
γήσεις άνηλθον κατά τό 1960 
ειίς 1007 έκατ. έναντι δρχ. 947 
έκατ. έιπός τού 1959. Κατά 
συνέπειαν τό 40% τών νέων χο
ρηγήσεων, ή τό 50% περίπου, 
άν συνυπολογισθοΰν καί αΐ 
νέαι μακροπρόθεσμοι χορηγή,- 
σεις προς <χγροτικάς βιομηχα
νίας διωχετεύθη είς τόν τομέα 
τής γεωργίας.

Σημαντικόν ποσοστόν τών 
νέων γεωργικών μακροπροθέ
σμων χορηγήσεων έδόθη μέ 
λίαν χαμηλόν έπιτόκιον πέριξ 
τοΰ (2%.

Δύναται νά λεχθή, δτι αί γε
ωργικά! μακροπρόθεσμοι χορη
γήσεις θεωρούνται ώς αί πλέον 
παραγωγικοί καθόσον προορί
ζονται νά συμβόΛουν είς τήν έ- 
πιδιωκομέλπ|ν άναδιάρθρωσιν καί 
έντατικοποίησιν τών καλλιερ
γειών.

Αί πρός τήν Μεταποίησιν

νέαι χορηγήσεις έντός τοΰ 1 960 
άνηλθον είς δραχ. 394 έκατ. 
έναντι δραχ. 223 έκατ. κατά τό 
1959, ήτοι υπήρξαν περίπου 
ύπερδιπλάσιαι. Κατά τάς ΰ- 
παρχούσας ένδείξεις σημαντι
κόν μέρος τής παρατηρηθείσης 
αΰξήσεως έκ δραχ. 171 έκατ. 
άφορά είς την πραγματικότητα 
μετατροπήν βραχυπροθέσμων 
βιομηχανικών δανείων είς μα
κροπρόθεσμα τοιαΰτα κατόπιν 
τής ύπό ώρισμένας προϋποθέ
σεις σχετικής άποφάσεως τής 
Νομισματικής ’Επιτροπής.

Αΰξησις έπίσης παρετηρήθη 
είς τά διά στεγαστικούς σκο
πούς μακροπρόθεσμα δάνεια 
ώς και διά τήν έκτέλεσιν μι
κρών κοινωφελών έργων κυρίως 
έκ κεφαλαίων τοΰ Ταμείου Πα
ρακαταθηκών καί Δανείων ώς 
καί τών Ταχυδρομικών Ταμιευ
τηρίων.

Έξ άλλου ή κατά πηγάς 
χρηματοδοτήσεως προέλευσις: 
των νέων κεφαλαίων αναλύεται 
ώς έξης:
Τράπεζα 'Ελλάδος.........  372
Ελληνικόν Δημόσιον ... 201
ΟΧΟΑ .........................   143
’Εμπορικά! Τράπεζαι · · 830
’Αγροτική Τράπεζα .... 88
Ταχ)κά Ταμιευτήρια . . . 620
Ταμεΐον Π αρακαταθηκών

και Δανείων .............. 191
Κτηματική Τράπεζα . . · 25
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Έκ τής ανωτέρω άναλύσεως 
προκύπτει δτι έκ κεφαλαίων τοΰ 
έκδοτικοΰ ιδρύματος έχρηιμοιτο- 
δοτήθη τό 15% τοΰ συνόλου τών 
νέων χορηγήσεων έξ αυτών δέ 
περίπου 256 έκοοτ. διά γεωργι
κός μακροπροθέσμους χορηγή
σεις.


