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Ο ΕΡΓΑΤΟ Υ ΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΝ ΔΙΩΓΜΟ

0 ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΔΣ
Έπί τρεΤς μήνας άδορύβως άνεπτύξαμεν είς την- Κυβέρνησιν καί
τάς Διοικήσεις τών Τραπεζών Έδνικής, 'Ελλάδος, 'Αγροτικής, Άδηνών
καί ’Εμπορικής τό δίκαιον τοϋ σε
μνού αίτήματός μας περί χορηγήσεως τού 30 ο)ο, τό όποιον προβλέ
πουν αΐ λήξασαι Συλλογικά! Συμβά
σεις καί περί καθορισμού τών πό
σης φύσεως έπιδομάτων έπί τοϋ ώς
άνω άναπροσσρμοσθησομένου μι
σθού. —Έπί πλέον έζητήσαμεν τήν
βελτίωσιν τών μισθών τών κατωτέ
ρων βαθμών.—Οί Διοικηταί τών τριών μεγάλων Τραπεζών άπεδέχδησαν
πλήρως τάς άπόψεις μας. Έν τώ με
ταξύ όμως λύσις δέν έδίδετο. Επαν
ειλημμένοι παραστάσεις μας καί
διαβήματα έμειναν άνευ άποτελέσματος, παρά τήν έκτοτε σημειωθεϊσαν άκρίβειαν κατά 46 ο)ο. Προέβημεν είς προειδοποίησιν διά δίω
ρου στάσεως έργασίας, διά τριώρου
έν συνεχεία καί τέλος διά διαρκούς
λευκής άπεργιας. Ή Κυβέρνησις είς
τόν άγώνα μας, συμβουλευδεΤσα
τούς έργοδότας καί πάντα άλλον

άναρμόδιον μάς άπήντησε διά τού ά"
νελευδέρου μέτρου τής πολιτικήςέπιστρατεύσεως. 'Ιδού τί έγραψεν ό ήμερήσιος τύπος διά τό μέτρον.
— Ή Έφημερίς «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
έν κυρίω άρδρω τής 11ης τρ. μηνάς
ύπο τόν τίτλον:
«"Ας άνανήψη καί αύτή»
«Ή διεκδίκηοις άπό μέρους τών τραπεζι
κών ύπαλλήλων, άλλα καί γενικώς τών ερ
γαζομένων τάξεων, μισθών πού νά τούς έξασφαλίζουν ένα στρωμένο λ'ιτό τραπέζι
καί ένα ζευγάρι φθηνά παπούτσια, είναι τούλάχιστον παράλογον νά χαρακτηρισδή ώς
παραφωνία μέσα είς 'τήν γενικήν άρμονίαν
των παιάνων καί τών θούριων πού δονούν
τήν στιγμήν αύτήν τήν Ελλάδα όλόκληρον.
«Τό νά θέλωμεν νά έμφανίσωμεν μέ σκο
πόν τήν δημιουργίαν εύκολων έντυπώσεων
δτι οί έργαζόμενοι "Ελληνες έγιναν Βροϋτοι
καί μαζύ μέ τόν Σλαυισμόν χτυπούν καί αύτοί τήν Πατρίδα των, εΤ«ε κατάφορος αδικία
καί καταντά συκ’οφάντησις τοϋ άγώνος τής
έργαζομένης 'Ελλάδος, ή όποια έχει τό άναφαίρετον δικαίωμα νά διατύπωση τό αίτημα
τής στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης.
«Ποιοι είναι τάχα οί άπεργήοαντες τρα
πεζικοί καί ποιοι οί κινούμενοι πρός άπεργίαν έργάται καί ύπάλληλοι ; Δέν είναι ό πα
τέρας, ό αδελφός, ό γαμβρός καί ό κούνιά-
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δος εκείνων πού πολεμοϋν αυτήν την στιγμήν ήρωϊκώς εις τόν Γράμμον, πεπεισμένοι
δτι έδώ.είς τήν ’Αθήνα ο! δικοί των δέν θά
έγκαταλειφδοϋν άπό τό Κράτος χωρίς ψωμί,
χωρίς λάδι, χωρίς γάλα τού άρρωστου 6ρέφους ;
«Καί ό Στρατός αυτός πού πολεμά εις
τόν Γράμμον καί εις δλους τούς άλλους μι
κρούς Γράμμους πούμας έδημιούργησε ό έχδρός, δέν άποτελεΐται κατά τό μεγαλύτερον
μάλιστα ποσοστόν, άπό στρατευδέντας υ
παλλήλους καί έργάτας ;
«Είναι ταπεινός δικολαβισμός ν’ άπαντά
τό Κράτος εις τήν φωνήν τόν συναδέλφων
των καί των συγγενών των, πού' πεινούν, μέ
τήν εύκολον μομφήν δτι ή όπόγνωοίς των
«κτυπά τήν Ελλάδα». Είναι υπεκφυγή άναξία
Ηγετών τοΰ ’Έδνους. Μήπως τό Κράτος δέν
όχυροΰται πίσω άπό τόν πατριωτισμόν τόν
άνδρών τής Χωροφυλακής καί τής Αστυνο
μίας καί παρελκύει άσυγχωρήτως έπί μήνας
τώρα τήν χορήγησιν του έπιδόματος έπ φυ
λακής; Ή Αστυνομία καί ή Χωροφυλακή δέν
είνε δυνατόν βεβαίως ν' άπεργήσουν διότι
τούτο θ' άπετέλει προδοσίαν. Καί τό Κρά
τος, βέβαιον περί τής έδνικής των ουνειδήσεως, συζητεΐ μακάριον εις τήν Βουλήν, με
ταξύ άκαδάρτων ΰποδέσεων ριξιών καί αύγών καί «χαριστικών πράξεων» δτι «δίκαιον
είνε μέν νά δοδή τό επίδομα» καί «δά προσπαδήσωμεν νά δοδή». Θά; Τί «δά»; Δέν υ
πάρχει «δά». Νά δοδή καί άμέσως. Τώρα.
Αΰριον. Σήμερον, άν είναι δυνατόν.

προϊσταμένους του, έφ’ δαον αΐ δίκαιοι καί
λογικοί αντιρρήσεις τής Κυβερνήσεως· 3α
διετυπώνοντο μέ τό άπαιτούμενον θάρρος,
Τό δάρρος του συνεταίρου έκείνου, ό όποϊος εις μίαν κοινήν ύπόδεσιν, έχει καταδέσει
τό Κεφάλαιον τοΰ Αίματος.
«Δυστυχώς, άλλη, 'εντελώς αντίθετος ύπήρξεν ή στάσις τής Κυβερνήσεως. Μέσα εις·
τήν προσπάθειαν τών μελών της νά εξασφα
λίσουν ό καθείς διά λογαριασμόν του τήν
εύνοιαν τοΰ κάθε άρμοδίου ή άναρμοδίου
’Αμερικανού, νά τά έχουν καλά μαζί του,
—βλέπετε αί διάφοροι προσωπικοί φιλοδοζίαι δέν συντρίβονται ούτε μέ τήν βροντήν
τοΰ τηλεβόλου πού συνταράσσει τόν Γράμ
μον—νά μή τόν δυσαρεστήσουν, έθαψαν τά
άκατάλυτα ιερά δικαιώματα τών εργαζομέ
νων. Καί ή Κυβέρνησις παρέδωκεν έτσι τήν
διάχείρισιν τής Ελληνικής ζωής εις άνευθύνους ξένους υπαλλήλους. Καί εκείνη έκράτησε τήν ευθύνην.
«Πάντως, ύπάρχει ακόμη καιρός νά άνανήψη. νά παύση νά έχη σκυμένην τήν κε
φαλήν καί νά συζητήση ώς ϊοη πρός ϊοους
μέ τούς ’Αμερικανούς φίλους μας καί νά έπιτύχη τούλάχιοτον τό «μίνιμουμ» τής στοι
χειώδους συντηρήοεως τοΰ Λαοϋ μας ή νά
διαχωρήση τάς εύθύνας της. Διότι, άν δέν
άνανήψη ή Κυβέρνησις, θ’ άνανήψουν δέκα
"Ελληνες τήν ημέραν εις τήν Μακρόνησον
καί δά χάνωμεν έκατό εις τάς Αθήνας.»

—Ή ‘Εφημερίς «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» έν
κορίω αρδρω τής 11ης τρέχ. μηνάς
«Βαρεία εΤνε ή εύδύνη τών κυβεονώντων. ύπό τόν τίτλον:
«Τό Φίμωτρον»
Ή πάράτασις «μισθών πείνης», ή διαιώνισις

τής έργατοϋπαλληλικής άσιτίας, αί κατά χι
λιάδας άπολύσεις τών εργαζομένων —αύτά
πλήττουν πραγματικώς τόν μαχόμενον. Αί
άπεργίαι είνε συνέπειαι.
Καί ύπάρχει, φυσικά, καί έδώ ή εύκολος
δικαιολογία: «Μά δέν έγκρίνουν οι ’Αμερι
κανοί. Δέν μάς άφήνουν». Δέν τιμά τήν Κυβέρνησιν ή δικαιολογία. Μία ύπεύδυνος Κυβέρνησις, προελδούσα άπό τήν έλευδέραν
θέλησιν τοΰ Λαού, δέν ύποτάσσεται εις τήν
θέλησιν τού πρώτου ’Αμερικανού ύπαλλήλου
ό όποιος κρίνει σύμφωνα μέ τήν νοοτροπίαν
τοΰ τόπου του καί θά ήτο δυνατόν ή νά
πεισθή ή νά διαταχθή νά πεισθή άπό τούς

«"Ενας ψίθυρος συγκρατημένης δυσφο
ρίας ανεβαίνει άπό τά στήθη τής άπεράντου στρατιάς τών μισθωτών καί ήχεϊ ώσάν
βροντή απόμακρη. Τό πρόβλημα τής ζωής
γίνεται όλοένα έφιαλτικώτερον. Εις £να το
μέα ή δυσφορία έξέοπαοεν ώς κραυγή. Καί
ή κυβέρνηοις, έκάλεσε τόν νομοδέτην φίμωΐρον—καί επέβαλε τήν σιγήν.Οί άπεργήσαντες έπιστρατεύονται. Έπαναφέρονται,
δηλαδή, βιαίως εις τά γραφεία των.
Θεωρητικοί άΥτιρρήοεις κατά τοΰ μέ
τρου είναι δυοκολον νά εύσταθήοουν. Διότ1
όλοκλήρου φυλής ή ζωτ,κότης καί ό μόχθος
καί τό αίμα ύπόκεινται εις καθολικήν έπίτα-

ξιν, έφ’ δσον διεξάγομεν πόλεμον. Καί όπως
τό κράτος έπιστρατεύει τόν άνεργόν κα'ι
δέν τόν έρωτά πώς έπέρασεν έως τώρα καί
τόν στέλλει εις τόν Γράμμον καί άρπάζει
τόν έργαζόμενον καί του ζητεί δχι μόνον
τόν Ιδρωτα εις την κυριολεξίαν, άλλά καί
τό αίμα, έτσι ήμπορεί νά έπιστρατέύση καί
τόν πεινώντα μισθωτόν καί νά τόν ύποχρεώση νά έξακολουθήση πεινών1 έπάνω εις τό
γραφεϊον του ή ·τόν τόρνον του. Πόλεμος
είναι αύτός. Τού ένός καθηλώνεται ή ζωή
μέ άντίπαλον τόν θάνατον. Του άλλου κα
θηλώνονται τά εισοδήματα μέ άποτέλεσμα
τήν οτέρηοιν.
«Πέραν, όμως τής θεωρίας ύπάρχει ή πράξις. Καί ή κυβέρνησις δέν φαίνεται νά τήν
προαέχη πολύ. Δέν φροντίζει νά κατοχυρώνη καδ’ έκάστην τήν ορδήν αύτήν δεωρίαν
μέ άνεργείας, πού νά έξασφαλίζουν τήν κοι
νήν καί άδιαμαρτύρητον παραδοχήν της. Δι
ακηρύξεις άόριστοι καί στερεότυποι περί
«ζωηρού ενδιαφέροντος καί έντόνων προσ
παθειών διά τήν βελτίωσιν του βιωτικοϋ έπιπέδου τών έργαζομένων» καί ύποκριτικής
συμβατικότητας έκδήλωσις λύπης «διότι—τά
χα—δέν γίνονται πάντοτε άμέσως άντιληπτά τά άποτελέσματα τών προσπαθειών
της» καί μαδήματα κατάψυχρα συγχρόνου
πολιτικής οικονομίας (τήν όποιαν γράφει εις
τά παλαιά της ύποδήματα ή κυβέρνησις) καί
παράδεσις άποσπασμάτων άπό μελέτας διε
θνών άργοσχόλων, ήχούν εις τά ώτα τών
μισθωτών ώς έξοργιστικαί εϊρωνεϊαι.
«Τά εισοδήματα εις τόν τόπον αύτόν,
λόγω τών καταστροφών του καί τής σημε
ρινής του καταστάσεως, είναι πολύ χαμηλά.
■ Τίποτε όμως δέν είναι δικαιότερον άπό τά
αίτημα τής όμοιομόρφου κατανομής των, Νά
καδηλωδούν μέ καραβίσια καρφιά αί άπολαυαί τών μισθωτών. ’Αλλά καί όλων τών
άλλων έπίσης. Δέν ήμπορεί νά έχωμεν πο
λεμικήν οικονομίαν εις τόν τομέα τής έργασίας καί «έλευδέραν» εις τόν τομέα τής διαδέσεως τών άλλων άγαδών.
Τό κράτος, πού ρυδμίμει μέ. φαρμακευ
τικόν ζυγόν την ποσότητα τής τροφής τών
μισθωτών, είναι ταύτοχρόνως ρυθμιστής καί
καί τής δλης οικονομίας καί έμπορος. Καί
καθ’ δν χρόνον διεκδικεΤ σκληρώς τά δικαιώματά του ώς άνενδότου καθηλωτοΟ τών

μισθωτών, καταργεί τάς διατιμήσεις, παραιτεΐται τού έλέγχου δλων τών άλλων τιμών
—πλήν τής τιμής τής έργασίας—καί ρίπτεται
τό ίδιον-άδηφάγον καί μαυραγορίτικον-κατά
τών καταναλωτών. Αύξάνει τήν τιμήν τών
σιγαρέττων, αύξάνει τήν τιμήν τού λαδιού,
αύξάνει τήν τιμήν του ψωμιού, αύξάνει τήν
τιμήν τών ύπηρεσιών του (χαρτόσημα κλπ.)
αύξάνει τήν τιμήν τής ζαχάρεως πού διαθέ
τει. Δημιουργεί δηλαδή μόνον του καί ένσυνειδήτως κατάστασιν άνατρεπτικήν τής
ισορροπίας, τήν όποιαν προϋποθέτει ή πολι
τική τής καθηλώσεως τών μισθών.
«Τό φαινόμενον αύτό είναι μοναδικόν εις
τόν κόσμον. Καί προξενεί κατάπληξιν ή—η
θελημένη ποοφανώς—άμάθεια τοϋ συντάξαντος τό άνακοινωθέν τοϋ Κυβερνητικού
Συντονιστικού Συμβουλίου, τό δημοσιευόμενον εις άλλην σελίδα. Επικαλείται τήν διε
θνή «πείραν». Καί τονίζει—όρθώς—δτι δέν
έχει καμμίαν σημασίαν ή ονομαστική αΰξησις τού εισοδήματος. Καί—έπίσης όρδώς—ότι
τό κλειδί ένός καλυτέρου βιωτικοϋ έπιπέδου
είναι ή αϋξησις τής μέσης κατά κάτοικον
παραγωγής. Εις ποιαν δμως χώραν—εν καιρώ πολέμου ή ειρήνης—έφηρμόσθη ό τερα
τώδης αύτός δυϊσμός οικονομικής πολιτικής;
Εις ποιαν χώραν ή τιμή καί ή διάθεσις τών
άγαδών άφέθη άσύδοτος καί μόνον ή έργασία καθηλώδη, ταύτοχρόνως δέ έξαπελύθη τό ίδιον τό κράτος άκάθεκτον έναντίον
τής άγοραστικής δυνάμεως τών καδηλωμέμων ύπ" αύτού εις χαμηλότατα έπίπεδα
μισθών;
«Πώς θέλει τό κράτος ύπό τάς συνθήκας
αΰτάς νά έχουν άπήχηοιν εις τούς μισθω
τούς αί έκκλήσεις του; Καί πώς έπαναπαύεται εις τούς νόμους—φίμωτρα—πού ήμποροϋν
νά προκαλέσουν σιγήν, άλλά ποτέ δέν θά
κατορθώσουν νά έπιστρατεύσουν ψυχάς; Διατί τόσον τραγικά παραγνωρίζεται καί ποδοπατεϊται καί άφήνεται άνεκμετάλλευτον,
τό αίσθημα δικαιοσύνης καί ηθικής συνεπ-είας τού λαού αύτού πού άποτελεϊ τήν άξιολογωτέραν καί δυναμικωτέραν ρρετήν του ;
Νά πέση άκόμη περισσότερον τό βιωτικόν έπίπεδόν των, έάν χρειάζεται. ’Αλλά νά
έφαρμοσδή εις όλους άνεξαιρέτως τούς το
μείς ή πολιτική τής πολεμικής οικονομίας, ή
όποια ένδείκνυται σήμερον: "Οχι μόνον εις
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τόν τομέα των άπολαυών των μισθωτών.
Διότι έδώ, προχωροΟμεν άδοντες καί κλαοαυχενιζόμενοι ώς εύθυμοι έορταστα'ι πρός
τούς όργιαστικούς κήπους τής «έλευθέρας
οικονομίας» εις δλους τούς τομείς καί τρίζομεν μόνον τούς όδόντας πρός τούς μισθω
τούς. Αύτά είναι άνισόροπα πράγματα.
«Καί καλόν είναι νά τεδή τέρμα εις τάς
άτόπους αύτάς έκκλήσεις πρός τά πατριωτι
κά αισθήματα των ταπεινών καί εις τήν τό
σον πρόχειρον άναφοράν εις τάς θυσίας τού
στρατοϋ. Διότι πατριωτισμόν έχουν οί 4 μι
σθωτοί άσυγκρίτως μεγαλύτερον καί άγνότερον άπό τόν πατριωτισμόν μερικών άλλων
τάξεων καί διότι ό στρατός δέν είναι μισθο
φορικός. Είναι σάρξ έκ τής σαρκός καί όστοϋν έκ τών όστέων τοΰ λαοϋ, ένα σημαν
τικόν τμήμα τού όποιου αισθάνεται σήμερον
έντονωτάτην δυσφορίαν διά τήν κατάστασιν αύτήν. Βασικόν σΤοιχεΤον διά τήν έπιτυχή διεξαγωγήν ένός πολέμου ύπήρξεν άνέκαθεν ή μέριμνα διά τό έσωτερικόν. Διότι ό
στρατιώτης πού μάχεται θά έχη άκμαιότερον
ήθικόν όταν γνωρίζει άτι ό πατέρας του, ό
άδελφός του, ή γυναίκα του πού έμειναν
πίσω καί έργάζονται, δέν πεινοϋν ή άν πει
νούν, δέν είναι αύτοί μόνον ο! προνομιούχοι
τής πείνης.

— Ή έφημερίς «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
τής 13ης τρέχ. μηνός έν σχολίω της
ύπό τόν τίτλον
«Ή όνομαστική»
«Είναι θεωρητικώς πολύ όρδόν δτι ή αύξησις τών μισθών καί τών ήμερομισθίων, δταν έχη ώς άμεσον άποτέλεσμα τήν αύξησιν τοΰ τιμαρίθμου, δέν έχει καμμίαν άξίαν.
Καί ούδόλως άποκλείεται μία τοιαύτη όνο
μαστική αΰξησις μισθών καί ήμερομισθίων
πράγματι νά γίνη άφορμή ένός νέου τοιούτου φαύλου κύκλου. Αλλά μένει ,παρ1 δλας
αύτάς τάς θεωρητικάς άληθείας άνοικτόν
ένα έρώτημα : Διατί αύτή ή άλήθεια περί ο
νομαστικής αύξήσεως τού εισοδήματος νά
σχύη μόνον διά τούς μισθωτούς καί τήν έργασίαν των καί δχι διά τούς έμπόρους ή
τούς βιομηχάνους καί τά προϊόντα των; Δι
ότι καί έν προκειμένω δέν τηρείται ή θεω
ρητικώς όρθή άρχή τής μή όνομαστικής
αύξήσεως τού εισοδήματος; Κάποια άντίφα-
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σις ύπάρχει εις τό κυβερνητικόν άνακοινωθέν έν προκειμένω. Ό κόσμος περιμένει
μίαν άπάντησιν εις τάς άπορίας τάς όποιας
αύτή γεννά.

—’Ιδού τί γράφει ή «ΕΣΤΙΑ» πε
ρί των τραπεζιτικών ύπό τόν τίτλον
«”Αν είχον άσχοληδή»
«Αί αύοτηραί δηλώσεις, εις τάς όποιας
ποοέβη ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έναντίον τών τραπεζικών ύπαλλήλων, οί ό
ποιοι έκήρυξαν λευκήν άπεργίαν διά νά ε
πιτύχουν βελτίωσιν τών άμοιβών των, θά εί
χον τήν θέσιν των καί θά εΰριοκον σύμφω
νον τήν Κοινήν Γνώμην, έάν είχε προηγηθή
θετική έξέτασις τών ζητημάτων των άπό
τήν Κυβέρνησιν καί έγκαιοος προσπάθεια έπιλύσεως τών ζητημάτων αύτών σύμφωνα μέ
τό στοιχειώδες δίκαιον.
«‘Όπως ό ίδιος ό κ. Πρωθυπουργός άναγνωρίζει, οί τραπεζικοί ύπάλληλοι άνήκουν
κατά μεγίστην πλειοψηφίαν εις τούς έθνικόφρονας "Ελληνας. Καί τό γεγονός δ π χιλιά
δες έξ αύτών υπηρετούν εις τάς μαχομένας
έθνικάς δυνάμεις, ένώ οί ύπόλοιποι πρωτο
στατούν εις κάθε ποοοπάθειαν άνακουφίσεως τών στρατιωτών μας, τών τραυματιών μας
καί τώχ ουμμοριοπλήκτων πληθυσμών, προσφέροντες διά τούς σκοπούς αυτούς περισσό
τερα κατ’ άναλογίαν άπό οίανδήποτε άλλην
τάξιν, είναι άρκετά χαρακτηριστικόν έπί τοΰ
προκειμένου.
«Δικαιούται κανείς έπομένως νά πιστεύη
δτι οί ύπάλληλοι αύτοί δέν θά είχαν άρνηθή
νά συζητήσουν μέ λογικήν καί κατανόηοιν
τών σημερινών δυσχερών τοΰ "Εθνους περιριστάσεων τά ζητήματά των, άν ή Κυβέρνησις, τής όποιας έπί μήνας καταβάλλεται ή
προσπάθεια νά έπιστηθή ή προσοχή, είχε
φροντίσει έγκαίρως νά άσχοληθή μέ τά ζη
τήματα αύτά, χωρίς νά άναμένη νά φθάσωμεν μέχρι τών τελευταίων άτυχών ^άπεργιακών άποφάσεων.

Επίσης ό «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» έπαν,ειλημμένως ήσχολήδη μέ τόν α
γώνα τών τραπεζιτικών καί έγραψεν
εΰμενή ύπέρ ήμών σχόλια, όπως καί
ή έφημερίς «ΕΜΠΡΟΣ»

