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Γύρω άπά τόν σκληρόν άγώνα διά τούς μισθούς μας

Τί έπροτείναμεν.—'Αδιόρθωτοι οΐ έργοδόται.-Ό κ. ΤΣΑΛ- 
ΔΑΡΗΙ άνέλαβε προσωπικός νά έπιλύση τό ταχύτερον τό 
τό αίτημά μας. — Ό κ. Στέφανό π ο υ λ ο ς πάντοτε 
μαζί μας —Οι Υπουργοί κ. κ. Χατζηπάνος καί Βαρβού- 
της υπέρ ημών.—Ή άγωνιστική διάθεσις των εργαζομένων. 
Τΐ έγραψεν ό ημερήσιος Τύπος τής Πρωτευούσης—Τί λέγει ό 
πρώην Υπουργός κ. Κ. Κοτζιάς

Ή συνοχή τών συνεργάζομένων 26 Συνδικάτων άδιάσπαστος

Τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον 
εΰρε τούς εκπροσώπους των συνέρ- 
γαζομένων Συνδικάτων του Προσω
πικού τών Επιχειρήσεων Κοινής ’Ω
φέλειας καί Τραπεζών είς τάς επάλ
ξεις των διά τήν έπίτευξιν τής άνα- 
δρομικής άπό. Σεπτεμβρίου προσ
αρμογής τών μισθών, ήμερομισθίων 
καί συντάξεων πρός τόν τιμάριθμον, 
ϊνα έν συνεχέία λογαριασθοϋν μιά 
γιά πάντα μέ τούς έργοδότας εκεί
νους οϊτινες άπό τόν αιματηρόν πό
λεμον καί τήν άνιστόρητον κατοχήν 
δέν έδιδάχθησαν εϊμή πώς θά έπι- 
πλεύσουν καί πάλιν καί πώς θά έπαυ- 
ξήσουν τόν άτομικόν πλούτον των 
καί τήν χλιδήν των είς βάρος εκεί
νων οϊτινες προσέφερον τά πάντα 
καί διακινδύνευσαν καί τήν ζο,ιήν των 
ακόμη κατά τό διάστημα τής κατο
χής καί μετέπειτα. Ή άπορρόφησις 
τών εκπροσώπων τών εργαζομένων 
μέ τό ζήτημα τής άναπροσαρμογής 
τών μισθών τούς έκαμε νά άφήσουν 
προσκαίρως άλλα —σοβσρώτατα έ- 
πίσης— ζητήματα ήδικής, ύπηρεσια- 
κής καί οικονομικής σημασίας, μέχρι

σημείου πού νά νομίζουν οΐ έργοδό- 
ταί καί ιδίως ή Διοίκησις τής Εθνικής 
Τραπέζης ότι ξεπεράστηκαν καί έ- 
λησμονήθηκαν ύπό τών Συλλόγων. 
Ή έντύπωσίς των αυτή θά άποδει- 
χδή έσφαλμένη καί ή πλάνη των θά 
δίαλυθή πολύ σύντομα Τά Συνδικά
τα] σταθερά είς τάς, άπόψεϊς των, 
ύπέβαλον άπό μακρού τό ύπόμνημά 
των πρός τε τήν Κυβέρνησιν καί 
τούς έργοδότας καί εις έπανειλημ- 
μένας συσκέψεις, ανέπτυξαν καί 
προφορικώς τό βασικόν αϊτημά των. 
Ή σύσκεψις τής 5ης Ν.οε.μβρ.ίου είς 
τό Ύπόυργεϊον τής Εργασίας ούδέν 
απέδωσε διότι ό κ. 'Υπουργός καθώς 
καί οΐ έργοδόται ήσανάνέτοιμοι,όπως 
ανέτοιμοι ϊσχυρίσθησαν δ π ήσαν καί 
είς τάς μετέπειτα αλλεπαλλήλους 
συσκέψεις, αϊτινες έλαβον χώραν 
κατά τήν τελευταίαν εβδομάδα ύπό 
τήν προεδρίαν τού 'Υπουργού τού 
Συντονισμού κ. Στεφανοπούλου ή 
μία καί ύπό τήν προεδρίαν τού ’Αντι
προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Τσαλ- 
δάρη αί άλλαι, είς άς παρέστησαν 
όλοι οΐ άρμόδιοι 'Υπουργοί καί ο! έκ-



πρόσωποι τών Τραπεζών καί τών Ε
ταιριών ώς καί , ο! εκπρόσωποι τών 
εργαζομένων.

JTo μετρ ον τής έπιστρατεύρ,εως. 
Κατά τήν σύσκεψιν εις τό Πολιτικόν 
ΓραφεΤον διετυπώθη έντόνως ή δια
μαρτυρία τών Συνδικάτων διά τό 
άνελεύθερον μέιρον τής έπιστρα- 
τεύσεως, τό οποίον προύκάλεσε τήν 
δυσφορίαν καί την άγαγάκτησιν τών 
μισθωτών τής χώρας καί έζητήθη ό
πως ή Κυβέρνησις διά σειράς μέτρων 
άμβλύν.η τήν αλγεινήν έντύπωσιν έκ 
τού άτυχους τούτου μέτρου.
' _0! εκπρόσωποι τών Συνδικάτων έ- 
ζήτησαν έν συνεχεία α) τιμαριθμικήν 
προσαρμογήν τών μισθών, 6) Βελτί- 
ωσιν τών προπολεμικών κατωτάτων 
μισθών εις δρχ. 2500 διά τό Βοηθητ. 
Προσωπικόν καί δρχ, 3000 διά τό υ
παλληλικόν τοιοΰτον. γ) Αναδρομι
κήν ίσχύν τής προσαρμογής από 1 
Σεπτεμβρίου έ. έ. συμφώνως πρός 
δοθεισαν ύπό τού Προέδρου τής Κυ~ 
βερνήσεως ύπόσχεσιν. δ) "Αρσιν τής 
άδικίας ώς πρός τόν ύπολογισμόν 
τής μεταλλικής δραχμής εις ώρισμέ- 
νας επιχειρήσεις Κοινής ώφελείας 
(Τροχιοδρόμων, Αεριόφωτος κλπ.)

; Έξ άλλου προσεφέρδησαν ο! εργα
ζόμενοι μόνοι των α) νά μειώσουν 
τήν σχέσιν μεταξύ άνωτάτου καί κα- 
τωτάτου μισθού εις 1 πρός 5 άντί 
τής προπολεμικής 1 πρός 11, ώστε 
νά ύποβληθοΰν εις θυσίας ο! άνώτε- 
Ρ°ι δαθμοί τής Ιεραρχίας χάριν τής 
άνορθώσεως της χώρας άφ' ενός καί 
ϊνα βελτιωδή ή θέσιο τών κατωτέρων 
Συναδέλφων των άφ' έτέρου. Οΰτω, 
ένώ ό τιμάριθμος διά τον κατώτοτον 
βαθμόν έζητήθη νά καθορισθή πρός 
230, άντιθέτως διά τούς άνωτέρους 
θά μειοΰται προοδευτικώς εις τρό
πον ώστε νά περιορισθή ούτος μέχρις

Επιπλέον διεσαφηνίσδη ότι τά μέ
χρι δρχ. 4000 ποσά τών προπολεμι
κών μισθών δέν θά ύποστούν μείω- 
σιν, τά δέ πέραν τού ορίου τούτου 
ποσά θά ύποστούν μείωσιν άπό 50 
ο)ο έως 90 ο)ο. Διεσαφηνίσδη επίσης

ότι τά όργανικώς καθιερωμένα επι
δόματα οικογενειακών βαρών, πολυ
ετούς ύπηρεσίας, θέσεων κλπ. ώς 
καί αί προσαυξήσεις λόγω συμπληρώ
σεις χρόνου εις τόν αυτόν βαθμόν 
θά προστεθούν έκ τών υστέρων εις 
τούς τιμαριθμικώς, ώς άνω, καθορι- 
σθησομένους μισθούς.

Ό Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσε- 
ως κ. Κ. Τσαλδάρης ευθύς έξ άρχής 
έξεδήλωσε τό ενδιαφέρον του διά τό 
αίτημά μας καί άνέλαβε νά άσχολη- 
θή ό 'ίδιος προσωπικώς διά τήν τα- 
χεϊαν έπίλυσιν τούτου. Έκ παραλλή
λου ό ύπουργός τού Συντονισμού κ. 
Στέφ. Στεφανόπουλος έδήλωσεν ότι 
πρέπει άναμφισβητήτως νά βελτιω
θούν αί άποδοχαι μας καί ταύτοχρό- 
νως νά έξασφαλισθή ή έκ τής βελ- 
τιώσεως ταύτης μείζων αγοραστική 
Ικανότης τών έργαζομένων διά τής 
μή αύξήσεως τού κόστους τής ζωής, 
τοϋθ' όπερ άπασχολεί τήν Κυβ)σιν.

Ζωηρόν ενδιαφέρον έπεδείχθη έ- 
πίσης καί έκ μέρους τών ύπουργών 
κ. κ. Χατζηπάνου καί Βαρβούτη, τού 
τελευταίου υίοδετήσαντος μετά τού 
κ. Στεφανοπούλου τό σχέδιον τών 
Συνδικάτων μέ έλαφράν τροποποίη- 
σιν, ήν αμέσως άπεδέχθησαν οί 'έκ- 
πρόσωποι τών έργαζομένων.

Πρός ιιληρεστέραν κατανόησιν 
τού σχεδίου ύπό τών παρι'σταμένων 
εις τήν σύσκεψιν, ό Πρόεδρος τών 
Συνδικάτων κ. Κ. Άποστολόπουλος 
ανέπτυξε τούτο βάσει ύποθετικοϋ 
τιμαρίθμου 200 καί έδήλωσε ταύτο- 
χρόνως, σαφώς_ καί άπεριφράστως 
ότι ό αριθμός οΰτος έλήφθη διά τήν 
ευχέρειαν τού ύπολογισμοϋ καί τήν 
άνάπτυξιντοϋ σχεδίου, ένώό αϊτού- 
μένος τιμάριθμος είναι πρός 230 
καί ότι άπό τήν βάσιν τούτην έν 
ούδεμιά περιπτώσει είναι διατεθει
μένοι οι έργαζόμενοι νά άποστοϋν, 
δεδομένου ότι ό πρός 230τιμά,οιδμος 
είναι μικρότερος τού πραγματικού.

Αί συνεχείς άναβολαί πρός έπίλυ- 
σιν τού αιτήματος μας κρατεί εις 
εκνευρισμόν τούς εργαζομένους, 
οϊτινες εϊν,οι άποφασισμένοι νά άγω-



νισδοϋν μέ περισσότερον πείσμα καί 
μέ φανατισμόν διά τήν οριστικήν 
ρύδμισιν τών αποδοχών των έπί τι
μαριθμικής βάσεως τοϋδ' δπερ δά 
τούς άπαλλάξη πλέον άπό τήν καθη
μερινήν ταλαιπωρίαν καί άπό τούς 
διαρκείς άγϋνας πρός διεκδίκησιν 
τού ψωμιού των. Έξ άλλου κατά τάς 
άλλεπαλλήλους συσκέψεις διεπιστώ- 
δη ή πλήρης συνοχή τών Διοικητι
κών Συμβουλίων τών συνεργαζομέ- 
νων Συνδικάτων καί τό άδιάσπαστον 
αύτών άπά τάς έπιχειρουμένας έκ 
μέρους εργοδοτών τινων άποπείρας 
όπως ενσπείρουν τήν διχόνοιαν καί 
έπιτύχουν τήν διάσπασιν.
—Ό Ημερήσιος τύπος 

Κατωτέρω παραδέτομεν τά σχόλια 
τού ήμερησίου τύπου τής πρωτευού- 
σης διά τό δίκαιον τού άγώνος μας :
—Ή ’«Άκρόπολις» τής 9)11)47 ύπό 

τόν τίτλον «Δημοσιογραφία καί 
Τραπεζικοί»;

«Καταπλησσόμεδα! Γράφει μία πρωινή 
έφημερίς δτι αΐ Ελληνικά! Τράπεζαι έχουν 
χάσει τά κεφάλαύ των—περί τοϋ όποιου 
ζωηρότατα άμφιβάλλομεν. Τώρα λοιπόν δί
δει είς τάς Τραπέζας χρήματα τό Δημόσιον 
μέ μικρόν τόκον και αύταί τά δανείζουν μέ 
μεγαλείτερον. "Ετσι ζοϋν. Οϊ καϋμένοι οί 
Διοικηταί τών Τραπεζών και οί Σύμβουλοι, 
οΰτε εις μεγάλος άπολαυάς άποβλέπουν 
πλέον, οΰτε είς μεγάλα κέρδη. (Περνοϋν μέ 
ψωμί κΓ έλήές). "Ολα τά χρήματα, τά παίρ
νουν οί ύπάλληλοι τών Τραπεζών, οί όποιοι 
είναι, όσοι είναι, κομμουνισταί, καί προκα- 
λούν άδικαιολογήτους άπεργίας, ένώ πρό
κειται περί χαραμοφάηδων, οί όποιοι δά εΛ 
πρεπε νά κάδωνται φρόνιμα. Άφοΰ δέν κά- 
δονται, πρέπει νά λάβη τά μέτρα του τό 
Κράτος. Αύτά γράφει ή έφημερίς. Άφ* ής 
λοιπόν ύπάρχει ελληνική δημοσιογραφία, 
τέτοιο δημοσίευμα, άδικώτατα ύβριστικώτα- 
τον διά μίαν όλόκληρον τάξιν έργατικών 
καί άποδοτικών άνδρώπων, συμβαλλόντων 
ούσιωδέστατα είς τήν λειτουργίαν τής πα
ραγωγής, δέν ειχεν ίδή τό φως. Καί άφ 'ής 
ύπάρχει έλληνική δημοσιογραφία, δέν ένε- 
φανίσδη δημοσίευμα, καταφερόμενον έναν- 
τίον μισδοσυντηρήτων^έργαζομένων άνδρώ

πων, δπως οί τραπεζικοί ύπάλληλοι, καί ύ- 
περαμυνόμενον μέ άνακριβείας μάλιστα, τών 
κατ' έξοχήν κεφαλαιοκρατικών τύπων, οΐοι 
είναι οί διοικόϋντες, μέ τό άζημίωτον, τάς 
μεγάλος κερδοσκοπικός ‘Τραπέζας καί οί 
σύν αύτοΐς. Ή κεφαλαιοκρατία, λοιπόν, ύπό 
τήν πλέον παρασιτικήν καί άντιποδή μορφήν 
της, άπέκτησε δημοσιογραφικά όργανα είς 
τήν "Ελλάδα καί διά τών οργάνων αύτών ή- 
νοιξεν άνήκουστον πόλεμον έναντίον τών 
δραχμοβίων ύποτακτικών της, οί όποιοι ά- 
γωνίζονται νά βελτιώσουν τούς όρους τής 
ζωής των. Φαινόμενα μοναδικά!»
—Τό «Βήμα» τής 11)11)47 :

«Διότι ζητούν βελτίωσι.ν τών άποδοχών 
των οί ύπάλληλοι τών Τραπεζών καί τών έ- 
πιχειρόσεων κοινής ώφελείας, χαρακτηρί
ζονται, μέ τήν γνώριμην προχειρότητα τοϋ 
τελευταίου καιρού, ώς «Κομμουνισταί»! ’Αλ
λά προβλήματα πού άφοροϋν τήν ΖΩΗΝ 
σαρανταδύο χιλιάδων περίπου έργαζομένων 
οί όποιοι συνησπίσδησαν είς είκοσιέξη συν- 
εργαζόμενα συνδικάτα, ΔΕΝ ΛΥΟΝΤΑΙ μέ 
βερμπαλισμούς καί «ρετσινιές». Έδώ, πέντε 
φορές έως τώρα έδόδη είς τούς άνδρώπους 
αύτούς ή ύπόσχεσις άπό τούς έπισημοτέρους 
έκπροσώπους τού Κράτους, ότι τά ζητήματά 
των δά έλύοντο κατά τάς άσόψεις των. Άλλ’ 
ώς μοναδικήν «λύσιν» μέχμι τής στιγμής 
βλέπουν ΜΙΑΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙ
ΑΝ έναντίον των. Κομμουνισταί, προφανώ , 
δέν είναι άφοϋ άγωνίζονται νά δημιουργή
σουν είς τόν Κλάδον των οικονομικός συν- 
δήκας ζωής πού νά έμτοδισουν τήν Κομ
μουνιστικήν διάβρωσιν. Καί ούτε είνε σοβα
ρόν νά χαρακτηρίζεται ώς Κομμουνιστής 
κάδε έργαζόμενος ό όποιος δά έτολμοϋσε 
νά ζητήση βελτίωοιν τών άποδοχών του, ά- 
φοΰ ό τιμάριδμος άνέβηκε, όχι βέβαια, έξ 
αίτιας τών έργαζομένων. “Ας σοβαρευδή 
λοιπόν τό Κράτος, λιγάκι, καί ας δόση είς 
όλα αύτά τά ζητήματα ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΑΣ καί 
λογικός, αί όποΐαι νά κατασιγάσουν τήν α
ναταραχήν τών έργαζομένων. Καί ας τό 
κάμη πριν είναι πολύ άργά.»

— Ό «Εθνικός Κήρυζ» τής 9)11)47 
ύπό τόν τίτλον «ιράπεζαι καί ύπάλ- 
ληλοι» :

«Οί τραπεζιτικοί ύπάλληλοι—ή μόνη ύ- 
παλληλική τάξις πού δέν κατώρδωσαν να 
τήν έκπορδήσουν οί κομμουνισταί καί είς



την όποιαν άποβλέπει ό τόπος διά μίαν γε- 
νικωτέραν ύπαλληλικήν έξυγίανσιν—έδέχθη- 
ααν χθές μίαν έπίθεσιν άπό τήν έφημερίδα 
παλαιοϋ συναδέλφου των.

»Εΐμεδα εις δέσιν νά γνωρίζωμεν δτι έ- 
πί κεφαλής των τραπεζιτικών ύπαλλήλων 
εΰρίσκονται οί πλέον έδνικόφρονες ύπάλλη- 
λοι, μέ πραγματικήν έδνικήν δράσιν κατά 
τούς χρόνους τής κατοχής, καί οί όποιοι 
μετά τήν άπελευδέρωσιν ήγωνίοδησαν καί 
έξουδετέρωσαν τήν κομμουνιστικήν προπα
γάνδαν, ώς ό Άποστολόπουλος, ό Στρομ- 
ζας, ό Χαριτόπουλος καί τόοοι άλλοι.

»Ηδη οϊ τοκογλύφοι πού διευθύνουν τάς 
Τραπέζας, οί διάφοροι Πεσμαζόγλοι καί Ή- 
λιάσκοι, ήρχισαν πόλεμον κατά τών έδνικο- 
φρόνων διοικήσεων τών Συλλόγων τών ύ
παλλήλων τών Τραπεζών, διότι νομίζουν δτι 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον δά κατορθώσουν νά 
πληρώσουν δσον τό δυνατόν όλιγώτερα εις 
αύτούς.

«Είναι τόσον δολωμένα τά μυαλά αύτών 
τών κυρίων άπό τά πλούτη, ώστε δέν δια
κρίνουν δτι δταν θά πέσουν τά καλύτερον 
οργανωμένα συνδικάτα δπως είναι τά τών 
Τραπεζών, καί περιέλδουν ταύτα εις τούς 
κομμουνιστάς, τότε άσφαλώς δλα τά σωμα
τεία. κοινής ώφελείας, τό ένα μετά τό άλλο, 
9ά περιέλδουν έπίσης εις χεΤρας τών άναρ- 
χικών καί τότε ό Ζαχαριάδης δά εύρεδή 
καί πάλιν εις τάς ’Αθήνας.

«‘Ισχυρίζεται ή «Καδημερινή» δτι αί Τρά- 
πεζαι τοκογλυφούν διά νά ζήσουν οί ύπάλ- 
ληλοί των. Ημείς έπιμένομεν δτι πράγματι 
τοκογλυφοϋν. "Οχι δμως διά νά δώσουν 
τούς ύπαλληλικούς μισδούς, άλλά δι' ίδικόν 
των όφελος. Διότι, πώς δά διατηροϋν ύπη- 
ρέτας μέ λιβρέας οί κ. κ. τραπεζΐται, ώς 
καταγγέλλει ό κ. Πόρτερ;

»Τό δτι ζημιώνονται αί Τράπεζαι τό άνα- 
φέρουν συνεχώς διά νά μην έπεμβαίνη ίσως 
ό _ εϊσαγγελεύς. Άντιδέτως, βέβαιον είναι 
δτι κατά τήν κατοχήν αί Τράπεζαι δέν έζη- 
μίωσαν, πολλοί δέ έξ αύτών ώς ή τών ‘Αθη
νών, καί έκέρδισαν. Σήμερον δέ άναμφισβη- 
τήτως κερδίζουν.

»Τό σημείωμα αύτό δέν γράφεται διά va 
έξαντλήσητό μεγάλο ζήτημα τών Τραπεζών. 
Γράφεται μόνον διά νά τονισθή δτι έκεΤνοι 
πού ήρχισαν πόλεμον κατά τών τραπεζιτι
κών ύπαλλήλων πρέπει νά σταματίσουν, άλ

λως δά μετανοήσουν πικρώς.
»Ή κοινή γνώμη δέν θά άνεχδή νά περι

έλδουν αί ύπαλληλικαί τάζεις, πού εύρίσκον- 
ται είς έθνικόφρονας χεΤρας, ύπό τήν κομ
μουνιστικήν έπιρροήν. "Ας παύσουν λοιπόν 
τόν κατά τών έδνικοφρόνων ύπαλλήλων 
πόλεμόν των—έφδασαν νά τούς άποκαλοϋν 
καί κομμουνιστάς άκόμη—διότι οί τραπεζι
τικοί άποτελοϋν μίαν τάξιν, τήν όποιαν καί 
τό Κράτος καί ή Κοινωνία πρέπει νά συγ
κροτήσουν, διά νά ύπάρξη ώς ΰπόδειγμα διά 
τήν έξυγίανσιν καί τών άλλων υπαλληλικών 
τάξεων τής χώρας, αί όποίαι δεινοπαδοϋν 
καί πρέπει νά ικανοποιηθούν τό ταχύτερον, 
—Τό «’Έδνος» τής 11)11)47 ύπό τόν 

τίτλον «Οί Τραπεζικοί»;
«Είς βάρος τών τραπεζικών ύπαλλήλων 

έχουν δημιουργηθή μεταξύ τής Κοινής Γνώ
μης έσφαλμέναι έντυπώσεις, αί όποίαι δίκαι
ον είναι νά διαλυθούν. Έπεκράτησεν ή γνώ
μη ,νά θεωρούνται οί τραπεζικοί ώς άμειβό- 
μενοι μεταξύ τών ύπαλλήλων τρόπον τινά 
προνομιακώς, ένώ τούτο δέν συμβαίνει εις 
τήν πραγματικότητα. "Οπως καί οί λοιποί 
συνάδελφοί των τών άλλων κλάδων, δέν 
ζητούν καί αύτοί παρά τήν τιμαριθμικήν 
άναπροσαρμογήν τών μιοδών των, δέχονται 
δέ μετά τήν πραγματοποίησίν της νά ύπο- 
στοϋν περικοπάς, αί όποίαι, άρχόμεναι άπό 
τού προοηρμοσμένου προπολεμικού μισδού 
τών 4.000, νά αύξάνωντοι κλιμακηδόν, φδά- 
νουσαι μέχρι ποσοστού περικοπής 50 ο)ο 
διά τούς μεγαλυτέρους μισδούς. Ύπό τοιού- 
τους δρους οί μισθοί των δέν μπορούν νά 
δεωρηδούν ώς μεγάλοι. Ή Κυβέρνηοις ή 
οποία διά τού άντιπροέδρου της κ.Τοαλδάρη 
ύπεσχέδη είς αύτούς τήν παρελδοΰσαν Πα
ρασκευήν δτι δά ρύθμιση τό ζήτημα τής μι
σθοδοσίας των, οφείλει, μετά τήν άναστο- 
λήν μάλιστα τής άπεργίας, νά τηρήση τόν 
δοδέντα λόγον της.»
—Ή «Εστία» τής 11)11)47 ύπό τόν 

τίτλον «'Έναντι τών έργαζομέ- 
νων» :
«Ή ματαίωσις μιας πανεργατικής άπερ

γίας, πού ήμπορούσε νά εχη τάς πλέον 
δυσαρέστους συνέπειας, άποτελοΰσα μοιραί- 
ως μίαν άνέλπιστον καί σοβαρωτάτην ύπη- 
ρεσίαν πρός τόν Μάρκο καί τούς ξένους 
έντολοδότας του, έπιτρέπει ήδη είς τό Κρά
τος νά συζητήση έν ήρεμία πολυάριθμα ζη-



τήματα, τά όποΤα ένδιαφέρουν άμεσώτατα 
τάς έργαζομένας τάξεις και τών όποιων ή 
έπίλυσις δά έπιφέρη κάποιαν άνακοΰφισιν 
διαφόρων κατηγοριών έργαζομένων. Δέν 
ήμπορεΤ ή Κυβέρνησις νά λησμονή, δτι άπό 
τήν στοιχειώδη τούλάχιοτον έξασφάλισιν 
μιας ύποφερτής ζωής εις τούς έργαζομένους 
καί τάς οικογένειας των, έξαρτάται κατά 
πολύ καί ή έπιτυχία τής προσπαδείας διά 
τήν οικονομικήν άνόρΒωοιν τής χώρας.

»Ή έπιτροπή τών άντιπροσώπων έργα- 
τών καί έργοδοτών, ύπό τήν άληθώς ειλι
κρινή μεσολαβητικήν διεύΒυνσιν τών άντι- 
προσώπων τοϋ Κράτους, πρέπει πάλιν νά 
έργαοΒή διά τήν λύσιν όλων αύτών τών 
ζητημάτων».
—Τό «Εμπρός» τής 12)11)47 ύπό τόν 

τίτλον «α'ι οργανώσεις» :
«Έξ άφορμής τής τελευταίας άπεργιακής 

κινήσεως, εις τήν όποιαν άνεμίχΒησαν οί 
ύπάλληλοι τών Τραπεζών καί τών άλλων 
’Οργανισμών Κοινής Ώφελείας, διετυπώδη- 
σαν ώρισμέναι κρίσεις κατά βάσιν άδικοι. 
Αί ύπαλληλικαί οργανώσεις τών οργανισμών 
τούτων χρέος έχουν νά επιδιώκουν τήν 
άνύψωσιν τοϋ βιωτικοΰ έπιπέδου τών ύπαλ- 
λήλων των, άλλά τοϋτο δέν σημαίνει δτι έ- 
κινήΒησαν άπό κομμουνιστικά έλατήρια. Εί
ναι γνωστόν δτι ή μεγίστη πλειοψηφία τών 
τραπεζιτικών καί άλλων ύπαλλήλων εύρί- 
σκονται μέσα οτό πλαίσιον τών υγιών κοι
νωνικών άρχών καί δτι αί Διοικήσεις των 
διεξάγουν άκληρόν άγώνα έναντίυν,τών 
κομμουνιστών, οί ότ.οϊοι ζητοΰν νά έκμεταλ- 
λεύωνται πάσαν εύκαιρίαν καί νά παρουσι- 
άζωνται ώς δήδεν προστάται, άντιλήπτορες 
καί κηδεμόνες τών έργαζομένων. Είναι ά- 
νάγκη ίσως νά γνωσΒή δτι δλαι αί Διοική
σεις τών Συλλόγων τών Τραπεζιτικών ύπαλ
λήλων καί τών άλλων οργανισμών είναι 
πιστοί στρατιώται τής έΒνικής ιδέας καί τοϋ 
άοτικοϋ κεδεστώτος καί δτι έχουν άναπτύ- 
ξει συγκινητικήν δραστηριότητα προκειμέ- 
νου περί τής έπιτυχίας τοϋ έράνου.
—Ή «Καδημερινή» τής 13)11)47 ύπό 

τόν τίτλον «Οί ύπάλληλοι» :
«"Ενα προχδεσινόν σημείωμα τής στήλης 

αύτής άφεώρα τούς κομμουνιστάς ύπαλλή- 
λους των Τραπεζών, οί όποιοι—δέν έχομεν 
καμμίαν άντίρρησιν νά τά έπαναλάβωμεν— 
δέν έχουν καμμιά δουλειά εις τάς Τραπέ-

ζας. Εύτυχώς δμως οί κομμουνισταί άποτε- 
λοϋν καί εις τάς Τραπέζας, όπως καί εις 
τούς οργανισμούς κοινής ώφελείας καί εις 
τήν Δημοσιοΰπαλληλίαν, μικρήν μειονότητα. 
Αύτοί λοιπόν, οί άλλοι, έκινήθησαν πρό έ- 
βδομάδος εις άπεργίαν ή όποια τή έπεμβά- 
σει τοϋ Κράτους κατωρδώδη νά άποσοθηΒή. 
ΠληροφορούμεΒα δτι ή άπεργιακή έπιτροπή 
παρουσιάσδη εις τό Κράτος καί πάλιν καί 
ήκουσεν δτι έντός ήμερών τό δλον ζή
τημα δά έπανεξετασΒή καί δτι δά ύπάρξη 
τρόπος νά δικαιωδοϋν κατά δύναμιν οί 
ύπάλληλοι. Δέν κοτέχομεν, δυστυχώς, τά 
στοιχεία τοϋ δλου δέματος, τούς άριδμοΰς, 
τάς τιμαριδμικάς διαφοράς, τάς διαχειριστι
κός έπιβαρύνσεις τών διαφόρων τραπεζών 
καί οργανισμών, καί τούς πίνακας οί όποιοι 
παρουσιάζουν τό τί έλάμβανεν εις τούς 
διαφόρους βαδμούς του ό ύπάλληλος άλλοτε 
καί τί τώρα λαμβάνει. Ήμποροϋμεν δμως 
χωρίς έπίδειξιν μεγάλης σοφίας εις άριδ- 
μούς νά ένδυμηδώμεν καί νά ύπενδυμίσωμεν 
εις τό Κράτος δτι έπάνω άπό τόν "Ελληνα 
ύπάλληλον έπέρασε τετραετής βαρεία, κα- 
ταδλιπτική ή Κατοχή καί δτι ή Κατοχή τοϋ 
έφαγε τά πάντα. ’Έπιπλα, σεντόνια, ροΰχσ, 
έσώρουχα, σκεύη σπιτιοϋ, τις βέρες ώς καί 
τήν οτεφανοδήκην καί τάς άγιας Εικόνας 
άκόμη. Αύτήν τ.ήν ζημίαν, τήν καταστροφήν 
τής Κατοχής, δέν ήμπορεί βέβαια νά άνα- 
πληρώση τό Κράτος. Διότι δέν έχει. Ήμπο- 
ρεί δμως νά σκεφδή δτι άπό τόν έλαχιστό- 
τατον μισδόν καί τάς πενιχρός αύξήσεις 
πού έγιναν έως τώρα ό ύπάλληλος κατ ά- 
νάγκην κατ’ άνωτέραν βίαν, έφρόντισε νά 
προμηδευδή τ' άπαραίτητα, δανειζόμενος, 
χρεωνόμενος, συμβαλλόμενος μέ δόσεις μέ 
τούς διαφόρους προμηδευτάς διά ν’ άποκτή- 
ση πάλιν, όχι δ,τι είχε, άλλά μέρος τών ό
σων είχε: ένα κρεββάτι, δύο σεντόνια, πέντε 
πιάτα, ένα παλτό. Όταν λοιπόν ο ύπάλλη
λος παοουοιάζεται μέ τά αίτήματά του, ^ τό 
Κράτος βέβαια, πτωχόν όπως είναι καί άπο- 
ζών άπό βοηδείας καί δάνεια, δέν έχει τήν 
δυνατότητα νά δεραπεύση όλας του τάς ά- 
νάγκας καί νά δικαιώση δλα του τά αιτήμα
τα. Πρέπει δμως, έξετάζον σοβαρώς τό τί 
ήμπσρεϊ νά γίνη νά περιδάλψη τούς ύπαλ- 
λήλους. Διότι αύτοί άποτελούν τόν σκελετόν 
τοϋ κοινωνικού καθεστώτος, τό οποίον άλ
λοι, οί Στρατιώται μας ύπεροσπίζουν εις τά 
βουνά, καί ύπεροσπίζουν αύτοί μέ τόν πα
τριωτισμόν, τήν έδνικοφροούνην καί τήν 
σύνεσίν των είς τάς πόλεις.»



— Έξ άλλου ό πρώην ύπουργός 
κ. Κων. Κοτζιάς διά δύο άράρων του 
εις τήν έφημρίδα «.ΕΜΠΡΟΣ» ύπό τόν 
τίτλον «Τά δίκαια τοΰ ίδρώτος» τά 
πρώτον (14-11-47)καί ύπό τόν τίτλον 
«Τάς φλόγας τοϋ ηφαιστείου» τό 
δεύτερον (15-11—47) γράφει τά 
έξης :
«Θά επιχειρήσω νά θίξω σήμερον—λέγω δά 

θίξω διότι τό δέμα είναι εύρύτερον των 
πλαισίων ένός άρθρου—τό ζήτημα τής ρυδ- 
μίαεως των μισθοδοσιών, ήμερομισδίων καί 
συντάξεων, τών έργαζομένων καί μοχδοΰν- 
των καί πασχόντων.

Σκέφδηκα πολύ πριν άποφααίσω νά δίξω 
τό δέμα αυτό, διότι γνωρίζω πόσον ομοιάζει 
μέ «άχινόν», τόν όποιον άπό όπου καί αν 
τόν πιάσης δά άγκιλωδής.

Θά πιάσω τόν «άχινόν» όσον τό δυνατόν 
έλαφρότερα...

Πιστεύω δτι δά έπρεπε νά εύρεδή μία ο
ριστική βάσις, εΤς άκρογονιαΐος λίδος, διά 
νά άνεγερδή οικοδόμημα έπί τού όποιου δά 
έτοποδετεττο πινακίς ήτις δά άνέγραφε τό
έξης:

«Αύτό τό οικοδόμημα έκτίσθη εις έκδή- 
λωσιν σεβασμού καί πόνου πρός τήν δου
λειά, τό μόχδο καί τά πνεύμα».

Διότι άς μή γελιόμαστε. Αύτά τά τρία εί
ναι ή μόνη σταδερή άνταλλακτική άξια, πέ
ραν τής λίρας τής χρυσής, πέραν τοΰ δολ- 
λαρίου καί πέραν παντός μάυραγοριτισμού...

Ή δουλειά είναι δημιουργία. Ό μόχδος 
ιεροτελεστία καί τό πνεύμα ό όδηγητής τής 
οήμερον καί τής αϋριον καί διά παντός.

"Αν πιστεύω ο' αύτά τά τρία —έγώ πι
στεύω— έαί άν πραγματικά δέλω νά ίδωμεν 
αύτόν τόν Τόπον νά οηκώση κεφάλι, πρέπει 
νά τά σεβασδω καί μέ στοργήν Μάννας κοί 
όχι Μητρυιάς, νά τά περιδάλψω, νά τά το
νώσω, νά τά άναπτύξω...

Δέν είναι δυνατόν νά νοηδή άντιδικία 
τής Μάννας μέ τά παιδιά. Καί παρουσιάζε
ται τό δέμα, όπου τό Ελληνικόν Κράτος άν- 
τιδικεΐ πρός τά παιδιά του. Καί ποιά παιδιά 
του; Έκεϊνα πού δουλεύουν διά νά συντη
ρούν τή Μάννα τους.

Καί άποτελεΐ άντιδικία ή ολη άντιμετώ-

πισις τής άγωνιώδους προσπαδρίας τών μο- 
χδούντων καί έργαζομένων δπως, συντη
ρούμενοι νά συντηρούν καί ζώντες, ζωήν 
νά προσφέρουν.

Δέν άνήκω εις ούδεμίαν Τάξιν. 'Ανήκω 
ώς λαϊκόν στοιχεΐον εις τήν άπρόσωπον 
μάζαν.

Δέν πιστεύω εις τά λήγοντα εις «ισμόν» 
πλήν δύο εις «ισμόν» τά όποϊα δά καδορίσω 
έν τή εξελίξει.

Δέν πιστεύω εις Κομμουνισμόν, εις Σοσια
λισμόν, εις Συνδικαλισμόν, Άγροτισμόν καί 
τά άλλα φυτά τά όποϊα μάς έφεραν άπό τό 
έξωτερικόν κάί προσπαδούν νά τά μεταφυ- 
τεύσουν έδώ, όπου ύπάρχουν δύο «ι σ μ ο 1» 
καί μόνον. Έδνικώς : «Ελληνισμός» καί Κοι
νωνικοοικονομικούς ; «Συνανδρωπισμός».

Κατά συνέπειαν : ’Ή εϊμεδα μία καί μόνον 
κοινωνία καί πρέπει νά συζοΰμεν μετά των 
μελών τής Κοινωνίας αύτής, άπολαμβάνον- 
τες τών άγαδών τής ζωής έν τώ μέτρω τής 
άποδόσεως έκάστου, ή εϊμεδα Μπέηδες καί 
ραγιάδες, Άφεντάδες καί δούλοι.

’Αλλά, ώς γνωστόν, τά Φέουδα άπό μα- 
κροϋ κατηργήδησαν καί Φεουδάρχαι δέν 
ύπάρχουν ούδαμοϋ. Δουλοπάροικοι δέν ύπάρ
χουν εις Κόσμους*, προηγμένους. Δέν 
ύπάρχει ούδέ τό έμπόριον τής δουλείας. 
Δέν ύπάρχουν είλωτες. Ύπάρχουν μόνον 
«άνθρωποι καί Συνάνθρωποι». Καί ή ζωή 
πού δέν έδόδη άπό ήμάς εις τούς άνθρώ- 
πους δικαιούται καί συνυποχρεούμεθα όλοι 
νά τήν σεβώμεδα. Ό , δέ στόμαχος έδόδη 
εις τόν άνθρωπον διά νά ένισχύη τήν ζωήν 
καί νά τήν συγκρατή, καί ύποχρεούμεδοΓδλο 
νά τιαρέχωμεν εις τόν στόμαχον τά μέσα 
τής συγκρατήσεως τής ζωής.

“Αν δέ έχωμεν μυαλό, τόν σύμβουλον 
πού λέγεται «στομάχι» πρέπει νά τόν μετα- 
χειριζόμεθα κατά τρόπον πού νά μή γίνεται 
«κακός Σύμβουλος»,

Δέν γνωρίζω διατί πολλές φορές, κατά 
τόν άγώνα πού διεξάγουν οί δραχμοσυντή
ρητοι, οί μισθοσυντήρητοι καί οί ήμερομι- 
σδιοσυντήρητοι, παθαίνω 'μίαν παραίσδησιν 
δτι ό άγών των ομοιάζει πρός Ήφαίστειον 
έτοιμον νά έκραγή καί δτι αισθάνομαι έαυ- 
τόν ώς λάβαν, εύρισκομένην έν τώ Ήφαι- 
σείω.'



Διατί; Διότι κάποτε εις τήν ζωήν μου εις 
τήν ’Αμερικήν, άπό υποψήφιος Πρωδυπουρ- 
γός, εύρέδηκα άδέκαρος, μοχδών καί εργα
ζόμενος ως εργάτης εις μίαν έφημερίδα, 
καί περίμενα τό έβδομαδιάτικο διά' νά βγά
λω μέ άγωνίαν τήν έρχομένην έβδομάδαι 
καί τότε ένοιωσα βαδειά πόση διαφορά ύπήρ- 
χε μεταξύ δεωρίας καί πράξεως, μεταξύ 
εύημεροϋντος καί πάσχοντος. Καί πόση κο
λοσσιαία διαφορά ύπάρχει μεταξύ του αί- 
τοϋντος καί του δίδοντας, άλλά άκόμη έ
νοιωσα καί κάτι βαδύτερο :

Πόση είναι η διαφορά μεταξύ τοϋ ζαλι
σμένου άπό ένα άξίωρα καί τοϋ άγωνιώντος 
νά ζήση. Καί έτάχδηκα άνεπιφύλακτα «συν
τροφιά κι άντάμα» μέ τήν δουλειά, μέ τόν 
μόχδο καί μέ τό πνεϋμα. Τά τρία άναλλοίω- 
τα άγαδά καί τό μόνον σταδερόν νόμισμα.

Οί έργαζόμενοι πάσχουν. Καί δέν πά
σχουν μόνον οί μισδωτοί καί οί έργάται. Δέν 
πάσχει μόνον ό συνταξιούχος. Άλλά πά
σχουν δεινώς, διότι ή αυτή άστοργία καί ε
κεί, ό καλλιεργητής, ό παραγωγός, ό άγρέ- 
της. Δηλαδή όλοι έκεΐνοι πού έχουν δικα'- 
ωμα νά λέγουν δτι έχουν άμεσον έπαφήν 
μέ τό Θεό, μιά καί ή δουλειά είναι δημιουρ
γία-καί ό Θεός είναι δημιουργία.

Μέ αύτάς τάς σκέψεις, μέ αύτήν τήν πί- 
οτιν καί μέ αύτήν τήν τοποδέτησιν, άπεφά- 
σισα νά πιάσω τόν άχίνό.

Προτού είσέλδω εις τό δέμα, είναι άνάγκη 
νά έπισύρω τήν προσοχήν πολλών έπί ένός 
παραλλήλου δέματος πβός τό μέλλον νά 
συζητηδή.

Νομίζω καί πιστεύω, δτι ό Άρμαγεδών 
πού κλόνισε πρόρριζα τό Σύμπαν καί πού 
γκρέμισε Κοσμοδεωρίες καί Αύτοκρατορίες, 
καί έσπασε εις συντρίμμια πλαίσια γνωστά 
δέν προοιωνίζει ώς άποτέλεσμα καί ώς συμ
πέρασμα όμαλάς εξελίξεις, άν έξακολουδή- 
οωμεν νά εϊμέδα ΈπιμηδεΤς.

Αί έπαναστάσεις, όταν είναι καί αιματη
ροί, έχουν πιστούς οπαδούς, τυφλούς έκτε- 
λεοτάς, όπως είναι ό Κομμουνισμός. Καί 
μόνον, μέ έπαναστάσεις δύνανται να κατρα- 
κυλίσουν πίσω εις τάς πηγάς πού τάς γέν- 
X Γ|οε. Τρ σημείον αύτό χρειάζεται σκέψιν 
mi σκέψιν μεγάλην. Διότι φοβούμαι δτι αν 
δέν έχουμε μυαλό, δ’ άκούσωμεν πάλιν τό 
γνωστόν... «’Έρχεται». Άλλά κάποιο άλλο 
«’Έρχεται» άκρυς. δυσάρεστον αύτήν τήν

φορά διά τούς ΈπιμηδεΤς... Ζητώ νά γίνω- 
μεν ΠρομηδεΤς.

Τό 1938 είχε διαμορφωδεΐ μία κατάστασις 
μετά μακράν έξέλιξιν.

Τότε, μέ τήν κατάστασιν αύτήν, δπως λέ
γουν οί άριδμοί καί δπως γνωρίζομεν δλοι 
μας, «τά κουτσοπερνάγαμε». Ό ένας όλιγώ- 
τερο, ό άλλος καλύτερα μέ κάτι συλλογικός 
συμβάσεις, μέ κάτι οργανισμούς, μέ κάτι 
Κοινωνικός ’Ασφαλίσεις, μέ κάτι προίκες, μέ 
κάτι άποταμιεύσεις, μέ κάτι οικιακούς έξο- 
πλισμούς, καί κατά τό κοινώς λεγόμενον 
«τζιράραμε».

Τότε—άέν ύμνώ τήν έποχήν, πιστοποιώ 
γεγονότα—ξυπνούσαμε, τό πρωί καί πηγαί
ναμε εις τή δουλειά μας, καί ε’ίμεδα βέβαιοι 
δτι δά γυρίζαμε σπίτι μας, μέ ένα κομμότι 
ψωμί εις τό σακκί μας.

Τότε, ό Δημόσιος ύπάλληλος, παραδείγ
ματος χάριν, ό Διευδυντής, έλάμβανε 6.500 
δραχμάς ώς βασικόν μισδόν. Σήμερα μέ 
τήν τελευταίαν βελτίωσιν, λαμβάνει όίθ.000. 
Δηλαδή τό έκατονταπλάσιον τού 1938.

Τότε, π. χ. τό κρέας είχε 40 μέ 50 δραχ. 
ή όκά.

Σήμερα, έάν τό εϋρης έχει 12 μέ 13 χιλ. 
δραχμάς ή όκσ. Δηλαδή 300 φορές έπάνω, 
ένώ ό μισδός έχει έκατό φορές έπάνω.

Ό Γραφεύς έπαιρνε τότε 1500 δραχμές. 
Τώρα παίρνει 300 χιλιάδες τό μήνα.

Ερωτώ πάντα έντιμον άνδρωπον : ΜπορεΤ 
νά ζήση μέ 300 χιλ. δραχ. τόν μήνα ;

Ό χώρος δέν είναι άρκετός τοϋ παρόν
τος άρδρου διά νά δώσω ένα κατάλογο τό 
τί χρειάζεται ένας άνδρωπας νά ζήση πε
νιχρά·.

Είς τούς ύπαλλήλους τών Τραπεζών, εις 
μέν τούς άνωτέρους παρουσιάζεται μία αυξη- 
σις 45 περίπου φοράς άπό τοϋ προπολεμικού 
μισθού. Είς τούς κατωτάτόυς 140 φοράς 
περίπου.

Είς τούς έργάτας τούς μή ειδικευμένους, 
τό κατώτατον δριον ώρίσδη τελευταίως είς 
11.000 δραχμάς. Δηλαδή 190 φσράς έπάνω 
τοϋ προπολεμικού, ένώ πριν γίνη ή φασαρία 
τής απεργίας, έπαιρνε ό άνδρωπος αύτός 
4.000 δραχμάς τήν ήμέραν. Δηλαδή μέ τάς 
4.000 αύτάς είχαμε τήν όπαίτησιν νά ζή 
καί νά παράγη.

Άλλά καί μέ τάς 11.000 πού παίρνει σή
μερα, καί πού ώρίσδησαν οί 11.000 μέ λίρα
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150.000 περίπου καί έως δτου τάς πάρη —δέν 
τάς πήρε άκόμη—ή λίρα έφβασε 190, σή
μερα δέ έχει 1,79 διά νά άρχίση πάλι τόν 
χορόν μόλις έκδηλωθή μία σχετική άγορα- 
στική δυνατότης του μέλλοντος νά λά6η 
11.000 δραχμάς τήν ήμέραν—δύναται νά 
ζήοη...;

"Ας λάβω ένα άλλο παράδειγμα: Τούς 
τροχιοδρομικούς κοί τούς τής Τηλεφωνικής; 
Έντρέπομαι νά εϊσέλθω είς τράμ καί νά άτε- 
νίσω τούς έργαζομένους καί έντρέπομαι νά 
αηκώσω τό άκουοτικό διά νά ζητήσω πλη
ροφορίας.

Διατί; Διότι δέν δύναμαι νά άτενίσω χλω
μά πρόσωιια καί νά ακούσω άσθενεϊς φωνές...

Τό πρόβλημα είναι μεγάλο καί δΤ αύτό 
χρειάζονται μεγάλες άποφάσεις καί μεγάλα 
μέτρα. 'Εάν δέ συσχετίσωμεν τά άνω παρα
δείγματα, μέ τήν δέσιν τού τιμαρίδμου, ό 
όποϊος μέ βάσιν τό 1938 είναι περίπου : Ό 
«γενικός» μέν 220 τής δέ «διατροφής» κυ
μαίνεται περί τά 240, έχομεν άμεσον άντί- 
ληψιν τής πλήρους καί άπολύτου άδυναμίας 
νά ζήσουν οί έργαζόμενοι. "Οχι μόνον νά 
ζήσουν διότι «ούκ έπ’ άρτω ζήσεται ό άν- 
δρωπος» άλλά καί νά ένδυδοΰν οί γυμνοί 
καί νά συμπληρώσουν τά τοϋ οϊκου των οί 
πλήρως στερηδέντες παντός έφοδίου.

Τρλμώ νά ύποδείξω καί δερμώς νά συστή
σω, καί τούτο διά νά μή φέρω ούδεμίαν εύ- 
δύνην δό τά μέλλοντα νά συμβούν καί τάς 
μελλούσας τοποδετήσεις μου, δτι χρειάζον
ται τά έξής δέματα νά μελετηθούν, νά ά- 
ποφασισδοΰν καί νά έφαρμοσδοΰν έάν είναι 
δυνατόν.

Δέχομαι τήν τιμαριδμικήν ρύδμισιν των 
μισθών ύπό τάς κάτωδι έπιφυλάξεις:

Τό πρώτον έτος μέ μείωοιν τού τιμαρίδ- 
μου ώς βάσεως ύπολογισμοΰ κατά ποσοστόν 
τά όποιον πρέπει νά συζητηβή μέ τούς έκ- 
προσώπους των έργαζομένων.

Βαθμιαία πρόοδος, ή όποια δ’ άποτελέση 
καί αΰτή άντικείμενον συζητήσεως καί δια- 
πραγματεύοεως πρός πλήρη άναπροσαρμο- 
γήν έν τή εξελίξει μέ τόν έκάστοτε τιμά
ριθμον.

Οϊκοδεν νοείται δτι αί διαπραγματεύσεις 
Πρέπει νά γίνουν μέ τούς πραγματικούς έκ- 
προσώπους καί όχι μέ τούς δήθεν έκπροσώ- 
πους.

Δελτίον! Δελτίον ! Δελτίον ! Τό όποιον
δμως νά μή προαναγγέλλεται, διότι παρα-

δόξως δταν προαναγγέλλεται, έξαφανίζει τά 
είδη πού πρόκειται νά δελτιοποιηδοϋν.

Δελτία έφ’ δλων τών είδών μας τής έπεν- 
δύσεώς μας καί τής ύποδήσεώς μας.

'Ομιλώ περί δελτίου διά νά μή ομιλήσω 
περί Προμηθευτικών Συνεταιρισμών, οί όποιοι 
μοιραίως δ' άνακύψουν έάν δέν δελτιοποιή- 
σωμεν τά είδη τής ‘ζωής μας.

Είσαγωγάς ! Είσαγωγάς! Είσαγωγάς ! Είναι 
άνάγκη καί οί φίλοι ’Αμερικανοί ν’ άντιλη- 
φδοΰν τήν σημασίαν τού άρθρου αύτοϋ καί 
ν’ άντιληφδοΰν άκόμη δτι καταλήγουν τά 
δόλλαριά τους εις Καιάδα καί εις πίθον Δα
ναΐδων άν δέν πιάσουν τό δέμα άπό τά 
μαλλιά, καί άν δέν κλείσουν τόν πυθμένα 
τού πίθου τών Δαναΐδων, μέ είσαγωγάς.

”Ας παύση ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος τήν 
περίεργον πολιτικήν της, ή όποια μυρίζει 
άπό δέκα μιλιά μακρυά Βαρβαρεσισμόν καί 
ας πιστεύση δτι είναι Τράπεζα τής 'Ελλάδος 
καί τών Ελλήνων, καί όχι ομάδων ή κλικών 
καί δτι έχει καθήκον νά σπάση τά κόκκαλα 
τών λιρατζήδων καί τών κερδοσκόπων πού 
παίζουν μέ τήν ζωήν τοϋ Ελληνικού Λαού, 
παρεμβαίνουσα.

Ό άγων τών έργαζομένων είναι άγών 
ύπάρξεως, δταν δέ μέσα στή δυστυχία προσ- 
δέσωμεν καί τό δράμα τών συνταξιούχων 
πρέπει νά εί'μεδα τυφλοί διά νά μή βλέπω- 
μεν τάς φλόγας τού Ηφαιστείου. Κώστας Γ. 
Κοτζιας.»

ΣΧΟΛΙΑ

Προεκλογική κίνησις
Ή κίνησις πρός κατάληψιν ύπό τής Διοι- 

κήσεως τής Τραπέζης τού φρουρίου πού λέ
γεται «Σύλλογος» ήρχισεν άπό εβδομάδων. 
Καί τήν ήρχισεν ό Διοικητής κ. Πεσματζό- 
γλου, χρηοιμοποιών ένα τών γενναίως άμει- 
φδέντων δΤ άλλεπαλλήλων προαγωγών είς 
άξιώματα καί δι’ .«εύαοεσκειών» 'υποτακτικόν . 
του.

"έτσι έξηγεΐται πώς άπερρίφθη τό αίτημα 
τοϋ Συλλόγου περί οικονομικής ένισχύσεως 
τών εις τά ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
φαίτώντων Συναδέλφων, ϊνα μετ’ όλίγας 
ημέρας σκηνοδετηθή πολυάριθμος παρου- 
σίασις είς τόν κ. Διοικητήν μέ έπικέφαλής 
τόν υποτακτικόν του καί άφοϋ έβαλεν ού- 
τος ένα δεκάρικον λόγον, ό κ. Διοικητής 
«έξεδήλωσεν» ΑΜΕΣΩΣ «άμέριστον» τήν 
«στοργήν» του ύπέρ τού αιτήματος. Αΰτά 
καί μερικά άλλα ήρχισαν νά γίνωνται καί 
δά γίνωνται μέχρι τής ημέρας τών άρχαιρε- 
σιών τού Συλλόγου.


