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Ώς έγράψαμεν εις τό ττροηΗ 

γούμιενον ψύλλον, τά έξαγγελ,- 
θέντα υπό τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης μέτρα αφορούν κυρί
ως την άναδιάρθρωσιν των ’Α

σφαλιστικών ’Οργανισμών τοΰ 
Προσωπικού, ήτοι την προσαρ
μογήν τών Καταστατικών αυ
τών προς τά άντ ιστοίχα τής 
Τραπέζης τής1 Ελλάδος και τήν

ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ...
Β

Δεν είναι σκοπός μας νά διεκτραγωδήσωμεν διά μίαν g 
S είσέτι φοράν τήν οίκτ,ράν οικονομικήν θέσιν τών έργαζο- § 
§ μένων είς τήν Τράπεζαν. "Οχι ώς έπαϊται άλλ’ ώς άνθρω- Β 
8 ποι προσφέροντες τον μόχθον μας έπροτάξαμεν το δικαίω- § 
§ μα νά γευώμεθα τούς τίμιους καρπούς του, είς μ ο ί - 8
□ ραν άν άλογον τής προσφοράς. Ύψωσα- § 
§ μεν τήν φωνήν μας καί άξιώσαμεν νά σταματή,ση πιά ή § 
§ ύπεξαίρεσίς αϋτη τού ιδρώτας μας. Τό πενόμενον καί μα- □ 
8 στιζόμενον άπό τήν υπομονήν προσωπικόν, ιδίως ή συν- § 
§ ιτριπτική πλειοψηφία αυτού τό 90% πού περιμένει νά ζήση 8 
§ μόνον άπό τον μισθό ν του, μέ § 
§ τό άνοιγμα στήν οικογενειακή του οικονομία, μό- § 
§ νο σέ τροφή, νοίκι, ναύλα καί ρούχο, άπό τις δύο Εως τις § 
8 τέσσερις χιλιάδες, έπρόβαλε όπως κάθε τίμιος έργαζόμε- § 
§ νος, τό δίκαιον αίτημα τής αναπροσαρμογής τών άποδο- □ 
8 χών του κατά 30%, Παρά τήν έξαθλίωσίν του τό Πρασωπι- § 
8 κόν τούτο, άντιλαμβανόμενον τάζ οίκονομ ιικάς δυνατότητας 8
□ τής Τραπέζης, έδέχθη διά στόματος τών ’Οργανώσεων g
§ του, τήν κλιμακωτήν βελτίιωσιν τών αποδοχών του 'μέ πρώ- g 
§ τον Βήμα MINIMUM καθαρόν ποσοστάν βελτιώσεως αν- 8 
§ των κατά 10%. g

Τώρα φέρομεν άπό των στηλών αυτών τήν άπογοή- □ 
g τευσιν καί τήν άγανάκτησιν τοΰ Προσωπικού, διότι μετά g 
§ άπό σειράν υποσχέσεων καί τήν πλήρη ελπίδων, αναμονήν § 
° διά τήν ΐκανοποίησιν τού ελάχιστου τούτου αιτήματος του, 8 
8 λαμβάνει τις έπιστροφές τεσσάρων έως επτά δραχμών § 
g ήμερησίως(!) αί όποιαι δεν καλύπτουν, ούτε μέρος τής § 
8 προσφάτου αύξήσεως τής τιμής τού άρτου καί τών βασι- g 
| κών ειδών διατροφής. §

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης διαθέτει υπέρ τού Προ- 3 
8 σωτπκοΰ εν μέρος έκ τής διαφοράς τών κερδών (μέ βάσιν 8 
§ τήν τοιαύτην 1957-1958), άλλά τό πλεΐστον άγεται είς § 
S ένίσχυσιν τών ασφαλιστικών ’Οργανισμών προς βελτίω- 8 
§ σιν τών παρεχόμενων συντάξεων. Δέν άρνούμεθα τήν χο- § 
§ ρήγησιν προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν. Ε’ίμεθα ύποχρεωμέ- § 
| νοι νά βοηθήσωμεν τούς συνταξιούχους μας καί σπεύδομεν- | 
8 νά τό πράξωμεν ύπενθυμίζοντες όμως, δτι ή πηγή ένισχύ1- § 
8 σεως τοΰ Ταμείου μας Συντάξεων είναι άλλου. Προς έ- | 
| κείνους οί όποιοι τό έτορπίλλισαν καί προς τούς όποιους § 
8 διά τής εισφοράς μας δίδσμεν τό παράδειγμα, διά νά μάς Β 
g άκολουθήσουν. g

Έζητήσαμεν άπό τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, νά Β 
| ολοκλήρωσή τό πρώτον της αυτό βήμα εντός τών άποδεδει- g 
| γμένως ύπαρχουισών οικονομικών δυνατοτήτων της, τάς ό- § 
3 ποιας διαθέτει 6ι* άσκοπους μετακινήσεις υπηρεσιών καί 8, 
8 άνακατασκευάς διαμερισμάτων, προς ΐκανοποίησιν μωρό- § 
8 φιλοδοξιών καί τού ναρκισσισμού ώρισμένων «όργανωτι- 8 
g κών έγκεφάλων». §
8 Καί αυτή άρνεΐται τό έλάχιστόν- τούτο αίτημα, ένώ °
8 παραλλήλως οί μεγαλόπνοες «μανδαρίνοι» εισάγουν έν | 
8 σπουδή το σύστημα τής «στελεχοποιήσεως» διά τής έπε- g 
§ κτάσεως—άναδιάνομης καί μέ συμμετοχήν δαπανών τής 8 
8 Τραπέζης, των μυστικών κονίδυλίων-—άσψαλίστρων, άρχί- § 
§ ζοντες άπό έ αυτούς φυσικά, αύτοαπατώμενοι δτι ήμπο- 8 
8 ροΰν διά τού τρόπου τούτου νά διχάσουν τό Προσωπικόν. Β 

Ρίπτουν δηλαδή ψίχουλα στο σύνολον διά νά διακρί- ° 
§ νωνται τά κάπως ανθρώπινα δολώματα—Επιδόματα, τά 8 
8 όποια θέλουν νά προσφέρουν καί μέ τό ακριβόν τίμημα τής § 
8 συνειδήσεως άκόμη. §
8 Τί επιτυγχάνει όμως ή Διοίκησις άρνουμένη §
8 τάς μηδαμινάς δι’ αυτήν άλλά σημαντικάς διά τό Πρόσω- g 
8 πικόν, υποδειχθεί σας παρά τού Συλλόγου, βελτιώσεις 8 
8 τών «επιστροφών» της; §

’Εγείρει τον θόρυβον τών γνωστών «κηνσόρων», τού § 
8 εθνικού νομίσματος καί δημίων τοΰ έθνικοΰ κεφαλαίου πού § 
§ λέγεται Ελληνική Έργατοϋπάλληλική τάξις, θόρυβος, ό § 
§ όποιος δέν θά ήτο άσφαλώς μεγαλύτερος έάν ό δόκιμος ύ- § 
8 ' πάλληλος καί ό κλητήρ έλάμβανον άντί τών 100 καί 125 §
§ δραχ. πραγματικήν βελτίωσιν έκ 250 δραχμών μηνιαίως, § 
| (Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα) |
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ένοποίησιν αυτών έφ’ δσον άφο- 
ρώσιν εργαζομένους ύπηρετούν- 
τας είς τήν αυτήν Τράπεζαν. 
Προς δημιουργίαν δέ τών αντι
στοίχων οικονομικών βάσεων 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
προέβη άπό 1ης Ιουλίου έ.έ. 
είς αΰξησιν τής εισφοράς αυτής 
προς τό Ταμ. Συντάξεων έκ 
5% είς 10% και τού ήσφαλισμέ- 
νου έκ 5% είς 6% τήν δέ εισφο
ράν τοΰ ήσφαλισμένου καί τής 
Τραπέζης προς τό Ταμεΐαν Αυ- 
τασφαλείας κατά 0,50%.

Προς κάλυψιν τής τοιαύτης 
έπιβαρύνσεως τών εργαζομέ
νων, ή Τράπεζα έπιλαμβανομέ- 
νη συγχρόνως καί τού αιτήμα
τος τοΰ Συλλόγου περί ανα
προσαρμογής τών αποδοχών 
τού Προσωπικού τής Τραπέ
ζης, βάσει τής αρχής «νά μη 
ύπολειπώμεθα τών συναδέλφων 
τών ετέρων μεγάλων Τραπε
ζών»,πΙροέβη είς μεταβολήν τής 
μισθοδοσίας, άποδίδουσα προσ
ωρινούς μέρος τής εισφοράς τού 
ήσφαλισμένου, λαμβοονομένου 
ύπ’ δψιν δτι είς τήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος αΰτη καταβάλλε
ται έξ ολοκλήρου ύπό τής Τρα
πέζης.

ΚΑΘΑΡΑ 1 
Βαθμός μέχρι 30.6.59 
Τμηματάρχης Α' 4.271 

» Β'
" Υ ποτμηιματάρχ η ς 
Λογιστής Α'

» Β’
"Υπολογιστής Α'

» Β"
Δόκιμος 
Επί συμιβάσε ι 
Είς τούς βαθμούς άπό Λογιστού 

Β' και άνω υπολογίζεται καί τό 
άνάλαγον επίδομα πολυετ ίαΐςι, 
"Ας σημειωθή δτι - αίτημα τοΰ 
Συλλόγου είναι ή αΰξησις τών α
ποδοχών κατά 30% ώς επιβάλλεται 
διά τήν μερικήν κάλυψιν τής άνο
δοι» τού τιμαρίθμου κατά τήν τε-

Αί βάσει τών μέτρων τούτων 
έπερχόμεναΐι μεταβολαί έχουν1 
ώς εξής:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
—♦—

Λόγφ τοΰ δτι πολύς θόρυβος 
ήγέρθη δτι «οί υπάλληλοι τής 
Εθνικής Τραπέζης λαμβάνουν 
αυξήσεις» μέ τον γνωστόν είς 
παρόμοιας περιπτώσεις δυσμε
νή άντίκτυπον, ή «Τραπεζιτική» 
εΐναι εξουσιοδοτημένη νά ψέρη 
είς την δημοσιότητα τάς έπερ- 
χαμένας οΰτω «βελτιώσεις» είς 
τάς καθαράς άποδοχάς τού 
Προσωπικού, ώστε, όχι μόνον 
πάς κακοπίστως ύποθαλ,πτόμε- 
νος θόρυβος νά σταματήση, άλ
λα καί νά δειχθή προς πάσαν 
κατεύθυνσιν, δτι, ή μέ άμείω- 
τον επιμονήν Επιδίωξις τού Προ
σωπικού, όπως παντι τρόπφ 
άναβιβάση τάς άποδοχάς του 
είς επίπεδον καλύψεως τών 
στοίχε ιουδών ανθρωπίνων αναγ
κών, έχει απολύτως δικαίαν 
βάσιν.

Ή ιμισθολογική θέσις τού 
προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης έχει, κατά βαθμόν, ώς 
εξής:

ΑΠ|ΟΔΟΧΑΙ Ποσοστάν ‘Ημερήσια
άπό 1.7.59 Διαφορά βελ)σεως βελτίωσίς

3.673
3.132
2.688
2.162
1.773
1.570
1.374
1.233

4.483
3.932
3.356
2.925
2.361
1.934
1.712
1.497
1.347

192 
259 
224 
237 
199 
161 
142 
123 
1 14

λευταίαν
γος έδέχθη τήν τμηματικήν κατ’ 
έτος βελτίωσιν κατά 10% δεδομέ
νου, δτι ή Τράπεζα, ώς άποδ-ετ- 
κνύεται έκ τού ισολογισμού τής 
τελευταίας τριετίας, (ΐδε «Τρα
πεζιτικήν» 20)4)19 59) ήδύνατό 
νά πραγματοποίηση άνέτως τούτα.

4,5%
7%
7,10%
8.80%
9,10%
9%
9%
8,90% 
9,1 0%

δρχ.
»
»
»
»
»
»
»
»

6 — 

8 — 

7 —
7.50 
6.— 
5.—
4.50 
4.—
3.50

πενταετίαν. "Ο Σύλλο-
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(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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Ή συνταχθεΐσα παρά τοΰ 
άρμσδίου τμήματος Προσωπι
κού έκθεσις περί έντάξεως, ψέ- 
ρουσα χρονολογίαν 13)3)59, 
έδόθη τήν 16)6)59 είς τό Γρα- 
φεΐον τού Συλλόγου. Αΐ ΰπάρ- 
χουσαι έν τφ μεταξύ πληροφο- 
ρίαι έφερον ταύτην «μελετωμέ- 
νην» υπό τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού. "Ας σημειωθή ότι ή 
παράδοσις έγένετο ευθύς μετά 
τήν koctαγγελίαν προς τό Προ
σωπικόν, τής μακροχρονίου 
ταύτης «μελέτης», είς τήν συγ- 
κέντρωσιν τής 1 5ης ’ I ουνίου 
1959.

Ή έν λόγφ έκθεσις καί δι’ 
άπλής πρώτης άναγνώσεως, 
δεικνύει ότι συνετάχθη μέ τήν 
πρόθεσιν, άν όχι μέ τήν εντο
λήν, έξευρέσεως επιχειρημάτων 
προς άπόκρουσιν τοΰ υπομνή
ματος τοΰ Συλλόγου, ΐνα έξυ- 
πηρετηθή ό σκοπός τών έπη- 
ρεαζόντων τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης, προς μη διενέργειαν 
έντάξεως.

Τά κύρια στοιχεία τής έκθέ- 
σεως εΐναι τά ακόλουθα:

1. Καλώς διά τής «έντάξεως» 
τοΰ 1953 έλήφθη ύπ’ όψιν μό
νον ό βαθμός καί όχι ό συνολι
κός χρόνος διότι οΰτω τό μέν 
θά έπήρχετο πληθωρισμός εις 
τούς άνωτέρους βαθμούς, τό δέ 
θά έδημιουργοΰντο άδικίαι είς 
βάρος υπαλλήλων «προωθημέ
νων λόγφ ΐκανότητος καί προ
σόντων» ( !).

2. Διαφοραί σήμερον μεταξύ 
τών έξ έκατέρας τών συγχωνευ- 
θεισών Τραπεζών προερχομένων 
δέν ύφίστοονται διότι:

α) Αί άφορώσαι τό προσω
πικόν άπό τού βαθμού τού Αο- 
γιστού Α καί κατωτέρων, έτα- 
κτοποιήθησαν διά τού προβλε- 
πομένου ύπό τού έδαφ. γ' τού 
άρθρου 34 τοΰ ’Οργανισμού υ
ποβιβασμού, ώς καί διά τών 
προαγωγών μετά τήν συγχώ
νευα ιν (Κυριαικοπούλου), οπότε 
ώς γνωστόν, προσετέθη είς τό 
έκ τής τέως ’Αθηνών προσωπι
κόν ό ισχύων είς τήν Εθνικήν 
χρόνος προσωρινότητος. Τήν ά- 
πάλειψιν τού χρόνου προσωρι- 
νότητος έκ τών έκ τής ’Εθνικής

προερχόμενων κρίνει ως παρά
νομον (! ) καί αντίθετον προς 
την ηθικήν( ! ) διότι θά ήδιικοΰν- 
το οί δι’ έπιτυχίας είς δημόσιον 
εισαγωγικόν διαγωνισμόν είσα- 
χθέντες είς τήν Τράπεζαν. Καί 
δέν θεωρεί παράνομον τήν προσ
θήκην προσωρινότητας τόσον 
είς τούς έκ τής τέως ’Αθηνών 
προερχομένους, ώς καί είς τούς 
είσελθόντας κατόπιν επιτυχούς 
δοκιμασίας μετά τήν συγχώ
νευσήν συναδέλφους, οΰς περι
λαμβάνει τό α’ίτημα τής έντά
ξεως.

6) Διά τούς άνω τού βαθμού 
Λογ ιστού Α' συναδέλφους, ώς 
λέγει ή έκθεσις, αί διαφοραί έ- 
ταχτοποιήθησαν επίσης διά τής 
καθυστερήσεως τών έκ τής Τρα
πέζης ’Αθηνών προερχομένων 
μέχρι τής συμπληρώσεως τού 
ύπό τού ’Οργανισμού προβλε- 
πομένου συνολικού χρόνου, ελά
χιστοι δέ «λόγφ ΐκανότητος» 
δέν περιελήφθησαν είς τό μέ- 
τρον τούτο. Παραλείπει όμως ή 
έκθεσις νά ε’ιπη ότι τό σύνολον 
των έκ τής ’Εθνικής προερχομέ
νων υπαλλήλων άνωτέρων τού 
Λογ ιστού Α βαθμών, εΐχεν ΰ- 
περσυμπλη,ρωσει μέ διαφοράν 
πενταετίαν, κατά μέσον όρον, 
τον προβλεπόμενον ύπό τοΰ 
’Οργανισμού χρόνον καί παρέ- 
μεινεν είς οΰς βαθμούς κατεΐχεν 
άντί εκείνων ους έδει νά άπο- 
κτήση έάν έκρίνετο άναλόγως 
τοΰ συνολικού χρόνου.

3. "Ομολογεί την ΰπαρξιν πε
ριπτώσεων είσελθόντων και κα- 
ταλαβόντων θέσεις, έκτος "ιε
ραρχίας, δικαιολογεί ταύτην έκ 
τοΰ γεγονότος ότι παρόμοιοι 
περιπτώσεις ύφίσταντο είς άμ- 
φοτέρας τάς συγχωνευθείσας 
Τ ραπέζας (παραλείπουσα ό
μως ουσιαστικήν σύγκρισιν καί 
αναλογίαν) καί ισχυρίζεται ότι 
«έτακτοποι ήθη» διά τής προσ 
θήκης χρόνου «προθητείας»! ! !

4. Καταλήγει τέλος ή έκθε- 
σις, ότι έκ τής «έντάξεως» τού 
1953 ή μόνη κατηγορία προ
σωπικού, όπερ παραμένει άδι- 
κηθέν έκ τού θεόπνευστου 
(χαρακτηρισμός Συντάξεως είς

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

Είς τήν κυκλοφορήσασαν τήν 
2.5.6.59 ειδικήν έκδοσιν «ΕΛ
ΛΑΣ - ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ» τής 
έγκριτου οικονομικής έφηιμερί- 
δος «ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΑΧΥΔΡΟ
ΜΟΣ» δημοσιεύεσαι μία σειρά 
άρθρων Ελλήνων καί Γερμανών 
οικονομολόγων σχετικώς μέ τήν 
άξιοποίησιν τής έλληνογερμαμ 
νίκης συνεργασίας. Μεταξύ τών 
άρθρων τούτων περιλαμβάνε
ται καί τό κατωτέρω τού Διευ- 
θυντοΰ τών Διευθύνσεων Οικονο
μικών Μελετών καί Εξωτερικού 
Εμπορίου τής Τραπέζης μας 
κ. Nik. Παπαχατζή.

Ή «Τραπεζιτική» άναδημοσι- 
εύει τό έν λόγφ άρθρον διά δύο 
λόγους. Πρώτον διότι δΓ αυτού 
δίδεται μία σαφής καί ολοκλη
ρωμένη Βίκων τού ελληνικού οι
κονομικού προβλήματος καί ι
διαιτέρως τού βιομηχανικού τοι- 
ούτου καί προτείνονται τά α
παραίτητα διά τήν ριζικήν άν- 
τιμετώπισιν τού όλου θέματος 
μέτρα εντός τών οποίων τοπο
θετείται καί ή τελευταίως ΰπο- 
γραφεΐσα έν Γερμανίφ: συμφω
νία — είς τήν σύναψιν τής

ΕΑΑΗΝΙΚΗ BIOMUIANIAH ΙΝΜΕΙί 
Mill ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ!ΠΙίΤΟίίΙί

οποίας συνετέλεσεν ό κ. Νι
κόλαος Παπαχατζής — μεταξύ 
τών Τραπεζών Εθνικής καί 
Deutsche Bank, καί Δεύτερον 
διότι τούτο εΐναι γραμμένον 
ύφ' ενός εκ τών άνωτάτων στε
λεχών τής Τραπέζης μας. Νομί- 
ζαμιεν δέ ότι ή τοιαύτη άρθρο- 
γραφία δίδει συνέχειαν είς 
τό προπολεμικόν έργον τών 
άνωτάτων υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, έργον δημο
σίας σοβαράς άναμίξεως εις 
συζητήσεις περί τά οικονομικά 
θέματα τής χώρας. Τό έν λόγφ 
άρθρον έχει ώς ακολούθως:

Ή μέχρι τον 1940 οικονομική Ι
στορία τής- "Ελλάδος περιλαμβάνει 
μίαν περίοδον, καθ’ ήν εΐχεν έπι- 
τενχθή ισορροπία -είς τούς εξωτε
ρικούς λογαριασμούς της, είς τούς 
όποιους είίρισκοιν τήν έκίδήλω-σίν 
των ολαι αί διαρθρωτικαί άνωμα- 
λίαι τής ελληνικής οικονομίας. 
Ή έπίτευξί,ς τής τοιαύτης ισορρο
πίας ώφείλετο κυρίως είς τό ΑΛ

ΥΠΟ ΤΟΥ κ. Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
λη νογερμαν ι κόν κλήριγκ, τοΰ ο
ποίου όμως ή λειτουργία έπε- 
τυγχάνετο μέ τήν παραγνώριση! 
τής χαμηλής έναντι τών ξένων οι
κονομιών συναγωνιστικής ικανό- 
τητος καί τού υψηλού κόστους τής 
ελληνικής παραγωγής. Πάντως, ή 
λειτουργία τού έλληνογερμανικού 
κλήριγκ παρείχε κατά τήν περίο
δον εκείνην τήν ψευδαίσθηση» μιας 
γενικωτέρας έ}μ|αλότητος, άκόμη, 
καί αΰτοτελείας τής έλληνιικής οι
κονομίας.

Ύπό τάς σημερινός συνθήχας 
τών έλευθέρων εμπορικών συναλ
λαγών ή γερμανική άγορά έξακοΊ 
λουθεί μέν νά άποτελή σημαντι- 
κωτάτην διέξοδον διά τά ελληνικά 
γεωργικά προϊόντα, οχι όμως είς) 
τόσην έκτασιν δση-ν προπολεμ ικώς 
(20% τού συνόλου τών ελληνικών 
εξαγωγών κατά το 1958, έναντι 
38,4% κατά τό 1938) Δεδομένων 
έν τούτοι ς τών δ ι ευρυνόμενων περι
θωρίων, τά όποια παρουσιάζει αΰ
τη, οί Γερμανοί εισαγωγείς καί αί 
οργανώσεις των ποικιλοτρόπως 
προσεφέρθησαν νά ΰποβοηθήσουν 
καί νά συμμεθέξόυν είς τήν Θεμε
λί ωσιν περισσότερον ώργανωμέ-

νου έξαγωγι-κού ελληνικού εμπορί
ου, διά τοΰ όποίου θά έξησφαλί- 
ζοντο βραχυχρονίως δροι προσφο
ράς—δηλαδή μεγαλύτερα; ποσότη
τες, τυποποιημένα προϊόντα καί ί
δια συναγων ι στ ι κώτεραι τιμαί— 
εϋνοοΰντες τήν έκμετάλλευσιν τών 
έν λόγφ διευρυνομ-ένων περιθωρίων 
τής γερμανικής αγοράς καί τών 
παρουσιαζομένων έκάστοτε ευκαι
ριών.

"Η συμβολή τής γερμανικής ά- 
γοράς είς τήν αϋξησιν εισαγωγών 
ελληνικών προϊόντων καί ώς έκ 
τούτου αΰξησιν τών έλληνικών ει
σοδημάτων θά άπετέλει βασικήν 
ύπη-ρεσίαν είς τήν έκβισμηχάνισιν 
τής "Ελλάδος διά τής διευρύνσε- 
ως τής περιωρισμένης άγοράς της.

Τό βαθύτερον δμως νόημα καί 
τών πιστώσεων καί τής βοήθειας, 
τάς όποιας τό Γερμανικόν "Ομο
σπονδιακόν Κράτος καί αί Γερμά
νικά! Τράπεζαι έπροθυμοποιήθη- 
σαν νά παράσχουν είς την "Ελλά
δα*, συνοψίζεται είς τήν σύν τφ 
χρόνφ καί ύπό ώρισμένας προϋ
ποθέσεις άπακατάστασιν καί μα
κροχρον ί ως απολύτως φυσιολογι
κών δρων είς τάς άνταλλαγάς τής 
έλληνικής οίικοινομίίας μετά τών 
ξένων οικονομιών. Τούτο άλλωστε, 
άναφέρεται καί είς τήν ΰπογραφεϊ- 
σαν μεταξύ Εθνικής Τραπέζης καί 
Deutsche Bank συμφωνίαν. Είς 
τήν άπακατάστασιν διά τοιούτων 
δρων θά άπέβλεπε καί ή -μεθοδική 
επιδίωξις τής καθολικωτέρας άνα- 
πτύξεως τής ελληνικής οικονομίας,



ώστε νά έπιτευχθή όργανικωτέρα 
μείωσις τού κόστους και των τι
μών τής ελληνικής παραγωγής, 
δια τής μεγεςλυτέΐρα'ς δυνατής 
προσεγγίσεως τού γενικού έπιπέ
δου. τής ελληνικής παραγωγικότη
τας προς τό των περισσότερον α
νεπτυγμένων χωρών. Ή λύσις τού 
κεντρικού τούτου πιρο βλήματος 
τήις ελληνικής οικονομίας, έκτος 
τής εσωτερικής κοινωνικής ισορ
ροπίας ήν θά έξησψάλιζε, θά πα- 
ρείχεν εις τήν 'Ελλάδα' διαπραγμα
τευτικήν δύναμιν καί δι’ αυτά τά 
βιομηχανικά της προϊόντα, ώστε 
ή αυξησις τής παραγωγής νά εΰ- 
ρίσκη την φυσικήν αυτής διέξοδον. 
Ή διεύρυνσίς τής εξωτερικής, αλ
λά και τής εσωτερικής, αγοράς 
διά τά γεωργικά και τά βιομηχα- 
νιικά προϊόντα θά έξησφάλιζε έπί
σης τάν άναγικαΐον αυτοματισμόν 
διά τήν συνεχή μείωσιν τού κό
στους, τήν βελτίωσιν τού έμπορι- 
κοΰ ισοζυγίου καί τήν άμβλυνσιν 
τής ϋποαπασχολήσεως. ’Ανεξαρτή
τως όμως τούτου, ή μιείωσις τού 
σημερινού έντονου διαχωρισμού 
τής ελληνικής καί τών άλλων αγο
ρών, λόγιο τού υψηλού κόστους, 
καθίσταται έπιτακτική συνέπεια 
τών συνεχώς έντονώτερον έκδηλθυ
μένων τάσεων προς σχηματισμόν 
εύρυτέρων καί βαθμιαίως όργανι- 
κώτερον ένοποιουμένων οικονομι
κών χώρων. Έκ τών χώρων τούτων 
έξαρτάται καί ή έλλη,νική οικονο
μία, διά τήν οποίαν ή προαγωγή 
διεθνώς έξαγωγίμων έλληνικών 
προϊόντων αποτελεί άναπάφευκτον 
ανάγκην.--------- ^----------

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΙΣ ΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

τ.ητα της και εις αυτήν τήν εγ
χώριον αγοράν, δέν είναι άσχετος 
πρός τήν διάρθρωσιν καί ΰφήν τού 
όλου βιομηχανικού μηχανισμού! 
τής χώρας καί προς τάς γενικω- 
τ-έρας έσωτερικάς συνθήκας, υπό 
τάς οποίας λειτουργεί οΰτος. Δι
ότι αϊ συνθήκαι αυται, αί όποΐαι 
ακριβώς έκφράζουν κατά τό πλεΐ- 
στον τήν κ αθ ύστερη με νην μορφήν 
τής ελληνικής βιομηχανίας, δέν 
επιτρέπουν τήν πραγ μ άτοπο ί η σ ι ν 
«εσωτερικών» οικονομιών, αΐτινες 
αποτελούν συνήθως τήν βασικήν 
αφετηρίαν διά μίαν αποφασιστι
κήν περαιτέρω πρόοδον πρός αϋ- 
ξησιν τής συναγωνιστικότητος καί 
άποτελούν παράγοντα δ στις επι
δρά δραστικώτερον έπί τής βιο
μηχανικής παραγωγής καί αυτών 
τών γενικωτέρων έξωτερικών οι
κονομιών, αΐτινες θά έπετυγχάνον- 
τσ διά δημοσίων επενδύσεων εις 
τάς όποιας θά συμμετεΐχον γερ
μανικοί κρατικαί πιστώσεις.

-----------$>----------
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΑ1 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΣΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Είναι βεβαίως αληθές, ότι εις 
τήν ελληνικήν οικονομίαν καί ιδία 
εις τήν βιομηχανίαν εκτεταμένοι 
επενδύσεις έλαιβον χώραν, ανανεώ
σεις τού μηχανισμού τών βιομηχα
νικών παραγωγικών μονάδων έ- 
πραγ μ ατοπο ιήθησαν καί οργανωτι
κοί βελτιώσεις έπετεύχθησαν, ύπό 
τήν πί-εσιν κυρίως τής άπελευθιε- 
ρώσεως τών εισαγωγών. Πρός τον 
σκοπόν μάλιστα τούτον διετέθη- 
σαν κεφάλαια έκ πόσης πηγής καί 
προέλεύσεως, ακόμη καί έκ τού 
εκδοτικού προνομίου.

Εν τούτοις, έκ τών έπενδύσεων 
τούτων δέν φαίνεται νά προήλθαν 
τά ποιοτικά εκείνα αποτελέσματα 
καί πρόοδοι αΐτινες άνεμένοντο. 
Πολλάκις μάλιστα έπήιλθε καί έπι- 
δείνωσις -εις τούς όρους διαθέσεως 
τών έλληνικών βιομηχανικών προϊ
όντων. Πράγματι, τά σχετικά δε
δομένα δεικνύουν ότι, ένώ μέχρι 
τού 1959 καί άλλοι ευνοϊκοί παρά
γοντες, πλήν τής αύξήσεως τής 
παραγωγικότητος, ώς π.χ. ή πτώ- 
σίς τής αξίας τών ϋπεισερχομενών 
εις τήν διαμόρφωσιν τού γενικού 
κόστους πρώτων νιλών, συνετέλέσαν 
εις τήν βελτίωσιν τών όρων παρα
γωγής, αί τιιμαί τών βιομηχανι
κών προϊόντων δέν ένεφάνησαν τήν 
άναμενομένην ευνοϊκήν έξέλιξιν, 
εις τιναίς μάλιστα περιπτώσεις 
έσημειώθησαν αυξήσεις τιμών, ένώ 
πο?ραλλήλως έμειώθησαν ώς έπί 
τό πλεΐσταν τά άποτελέσματα τών 
έπ ιχει ρήσεων.

’Εάν σήμερον αΐ τιιμαί ώρισμέ
νων βιομηχανικών προϊόντων ΰπε- 
χώρησαν κατά τι, τούτο δέν υπήρ
ξε τόσον αποτέλεσμα προόδου, ό
σον ανάγκη ς ρευσ τοπο ι ή σε,ω ς δη- 
μιουργηθέντων άποθεμάτων.

"Οσον άφορά τήν μείωσιν τών 
αποτελεσμάτων (αποτελεσμάτων 
ήδη χαμηλών, εφόσον κατά τό έ
τος 1 957 τά καθαρά κέρδη τής βι
ομηχανίας άνήλθον εις 3% περίπου 
τού κύκλου έργασιών, άντ ιστό ι- 
χούντα πρό τής φορολογίας των 
εις 10% έπί τών ιδίων κεφαλαί
ων) πρέπει νά σημειωθή ότι αϋτη 
δέν είναι δυνατόν νά μή έχη συνέ
πειας διά τήν πρόοδον καί τήν α
πό άπόψεως κεφαλαιουχικής συν- 
θέσεως διαμόρφωσιν τής βιομηχα
νίας. Διότι τά γεγονός τούτο πα
ρεμποδίζει καί τόν σχηματισμόν 
ιδίων κεφαλαίων έκ κερδών καί δέν; 
δύναται νά άποτείλέσή. κίνητρον 
διά τήν Ιδιωτικήν άποταμίευσιν.

Εις τί όμως οφείλεται ή τοιαύ- 
τη ανωμαλία, ή οποία περιορίζει 
καί αύτάς τάς δυνατότητας βιω
σιμότητας υπό τάς ύφισταιμιένας 
συνθήκας τής έλληνικής βιομηχα
νίας,Διότι είναι προφανές ότι ώς 
αποτέλεσμα τών συνθηκών α'ίτι- 
νες συνιστοΰν τήν άνωμαλίαν ταύ- 
την όχι μόνον διευρύνεται ή άπό- 
στασις μεταξύ έλληνικής καί ξέ
νων αγορών, αλλά καί καθίστανται 
όσηιμέραι έντονώτεραι αί δυσχέ- 
ρειαι εις τήν άντιμετώπισιν τών 
έκ τού Εξωτερικού εισαγωγών, πα
ρά τά προστατευτικά διά τήν βιο
μηχανικήν παραγωγήν λαμβανόμε- 
να μέτρα (πιστωτικά κλπ.) άφ’ 
έτέιρου δέ επιτείνεται ή σημερινή 
)άνιεπάρ!κε ια τής έσωτερικής αγο
ράς, λόγφ τού περιορισμού τής 
καταναλωτικής ίκανότητος τού ά- 
γροτικοϋ πληθυσμού έκ τής άκαμι 
ψίας τών τιμών τών βιομηχανι
κών προϊόντων, ώς έκ τούτου δέ 
άποθαρρύνεται ή προώθησις ένός 
προγράμματος άνοφττ ύξεως. Ώς 
γνωστόν δέ τά γεωργικά χρηματι
κά εισοδήματα άποτελούν σήμερον 
τήν κυριωτέραν πηγήν ζητήσεως 
διά τά έλληνικά βιομηχανικά 
προϊόντα καί ό περιορισμός των 
προωθεί τήν βιομηχανίαν έτι πε- 
ραιτέρω πρός τόν φαύλον κύκλον 
τής μειωμένης παραγωγής καί τήςι 
ΰψώσεως τού κόστους.

Ή έμιφανιζομένη ώς άνω αδυ
ναμία τής έλληνικής βιομηχανίας 
νά βελτιώση τήν συναγων ιστ ικό-

Τό κόστος, πράγματι, τής έλ
ληνικής παραγωγής καί τά άποτε
λέσματα τών βιομηχανικών έπι
χειρήσεων εύρίσκονται ύπό τό 
πλέγμα τών έπι δράσεων έκ τών 
διαρθρωτικών άτελειών αΐτινες 
συνθέτουν τό γίενικώτερον δυσμε
νές περιβάλλον, εντός τού όποιου 
λειτουργεί ό βιομηχανικός παρα
γωγικός μηχανισμός. Τά κρίσιμα 
προβλήματα, τά όποια βαρύνουν 
σήμερον μέγα μέρος τής έλληνικής 
βιομηχανίας είναι:

1 ) Ή διαρθρωτική ανισορροπία, 
λόγφ: α) τού κατακερματισμού 
τών επιχειρηματικών μονάδων, 6) 
τού πλεονάζοντας τεχνικού δυνα
μικού, γ) τιοΰ απηρχαιωμένου τε
χνικού. εξοπλισμού.

2) Ή ανισορροπία εις τήν κε
φαλαιουχικήν σύνθεσιν, λόγιο: <χ) 
τής άπασχολήσεως κατά δυσανα- 
λόγως μέγα ποσοστόν ξένων ύψη- 
λοτόκων κεφαλαίων, 6) τής παγι- 
οποιήσεως ξένων βραχυπροθέσμων 
κεφαλαίων,

3) 'Η όργα,νωτίική άνισορροπία, 
λόγιο τής έλλιποΰς όργανώσεως 
τής προμήθειας πρώτων υλών, με
τατροπής αύτών καί διαθέσεως 
τών προϊόντων.

Καί μόνη ή κατάτμησις τής βι
ομηχανίας εις μικράς επιχειρήσεις 
άποτελεϊ δραστ ι κόν άνασταλτ ικόν 
παράγοντα οϊασδήποτε έκλογικεύ- 
σεως τής βιομηχανικής παραγω
γής καί τής συναγωνιστικής της 
άναπτύξεως καί τής έλαστικιοτέ- 
ρας προσαρμογής πρός τάς άνα- 
πλασσαμένας συνθήκας τής ζητή
σεως καί τής προσφοριοτέρας αυ
τών ίκανοποτήσεως. ’Εάν ή προσ
αρμογή ένίων μικρών επιχειρήσε
ων πρός τήν φύσιν τής λειτουρ
γίας ώρισμένων κλάδων ή τήν ίκα- 
νοποίησιν ώρισμένης ζητήσεως 
προϊόντων άνταποκρινομένων πρός 
τά μεγάλα εισοδήματα (π.χ. ερι
ουργία) καθιστά ταύτας άποδοτι
κός, διά τό μεγαλύτερον τμήμα 
τών βιομηχανιών, αΐτινες συνθέ
τουν τήν σημερινήν έλληνίκην βιο
μηχανίαν (π,χ. βαμβακουργίαν, βι
ομηχανίαν ειδών διατροφής κλπ.) 
δύναται νά λεχθή, ότι 6 κατακερ
ματισμός τής βιομηχανικής των 
προσπάθειας έχει έξαιρετικώς δυσ
μενείς συνέπειας έπί τού κόστους 
μέ άποτέλεσμα: νά άπωβούνται τά 
μικρά εισοδήματα καί νά καθίστα-ι 
ται άσύμφορος καί έπι βλάβης δ ιά 
τήν όλην οικονομίαν ή έκμετάλ- 
λευσις.

Αί λογικαί συνέπειαι τοιούτων 
άντιφάσεων, αΐτινες προκύπτουν 
έκ τών συνθηκών λειτουργίας τού 
βιομηχανικού παραγωγικού μηχα
νισμού, είναι ότι επενδύσεις, ανα
νεώσεις καί επεκτάσεις καί οίαι- 
δήποτε πρόοδοι εις τόν τεχνικόν 
έξοπλισμόν, αΐτινες είναι συνήθως 
άποφασιστικής έπιδράσεως έπί 
μειώσεως τού κόστους, άποιβαίνουν 
ανίσχυροι καί ενίοτε επιβλαβείς 
μέ τήν έλλειψιν, ώς εις τήν περί- 
πτωσιν τής έλληνικής οικονομίας, 
τών βασικών προϋποθέσεων διά 
τήν καλυτέραν έκμιετάλλευσιν τών 
συντελεστών τής παραγωγής καί 
έκλογίκευσιν τής βιομηχανικής 
δραστηριότητος. Ή διατήρησις, 
έξ άλλου, μιάς τοιαύτης κάταστά- 
σεως αμβλύνει τήν έπιχειρημιαττ- 
κήν διάδεσιν καί άποτελεϊ βρα- 
δεϊαν καί βαθυτέραν δηλητηρίασιν 
δι’ οίανδήποτε οικονομίαν, ήτις ί- 
σχυρίζεται ότι άνθεΐ χάρις εις τήν 
ισορροπίαν ένός άνταγωντστικοΰ 
πνεύματος, βασιζόμενη έπί τής έ- 
ξουσίας τών δυνάμεων τής άγοράς 
καί τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ή σύγχρονος, πράγματι, δια- 
μόρφωσι ς τού βιομηχανικού μηχα
νισμού τής Ελλάδος καί τής 
προσφοράς τούτου, τής οποίας, ύ
πό τάς περιγραφείσας συνθήκας, 
άναπόφιευκτος σύντροφος τείνει 
νά· καταστή μαίκροχρσνίως ό πλη
θωρισμός, συνετελέσθη ύπό τό 
κράτος άρρυθμου ζητήσεως καί 
τών πληθωριστικών μεταπολεμικών 
καταστάσεων. Ή άνωμάλως ηύξη- 
μένη ζήτησις, είς τήν οποίαν άν- 
ταπεκρίνοντο καί ποσοτικαί έξε- 
λίξεις, συμβάλλουσαι είς τήν βελ- 
τίωσιν ώρισμένων τομέων τής οι
κονομίας, συνεκάλυπτεν όλα τά 
μειονεκτήματα έκ τής συγκροτή- 
σεως τρΰ βιομηχανικού μηχανι
σμού. ’Εκ τής διατηρήσεως όμως 
τών μειονεκτημάτων τούτων δια- 
κνβεύεται ή όλη ισορροπία τής 
έλληνικής οικονομίας καί ή βασική 
έπιδίωξίς τής συναγων ιστ ικότη-ι
τος.

Έάν ό έπιχειρηματικός κόσμος 
συνέβαλε είςι τήν πραγματοποίη- 
σιν σχεδίων έγκαταστάσεως άνευ

ί στάθμισε ως τών γενικωτέρων συν- 
I θηκών τής έσωτερικής καί διεθνούς; 
ί άγοράς, ή οικονομική καί πιστω- 
I τική κυρίως πολιτική είναι ΰπεύ- 
| θυνος διά τήν έπιδείνωσιν τών πε- 
, ριγραφεισών δυσχερών συνθηκών, 

συμβάλλουσαν είς τήν διατήρησιν 
πολλών έπιχειρήσεων, τήν άναβί- 
ωσιν οριακών καί δη μ ιουργ'ίαν νέ
ων, παραλλήλως πρός τάς ύπαρ- 
χούσας, εΰνοήσασα τήν αΰξησιν 
τής αναλογίας τών δανειακών έ
ναντι τών ιδίων κεφαλαίων καί 
συντελέσασα, οΰτω, είς τήν λόγψ 
τών αυξανόμενων οφειλών υψηλήν 
παγίαν έπιβάουνσιν τών έπιχει
ρήσεων.

ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΝ

Ή άνάγκη άναμορφώσεων εις 
τήν διάρθρωσιν τής έλληνικής βι
ομηχανίας άποκτά όλως Ιδιάζου- 
σαν σημασίαν σήμερον, έάν λη- 
φθοΰν ·ϋπ’ όψιν αί άναψερθεΐσαι 
τάσεις συνενώσεως τής ευρωπαϊ
κής οικονομίας είς εώρυτέρας οικο
νομικός ενώσεις έντός τών οποίων 
πραγματοποιούνται βαθύταιτατ γε
ν ικαί μεταμορφώσεις καί ευρύτα
τοι συνασπισμοί τών καθ’ έκαστον 
έπιχειρήσεων είς μεγαλύτερος μο
νάδας. Διότι δι’ αυτής έπιδιώκε- 
ται όργάνωσις ικανή διά τήν κα
τά πρώτον λόγον έπίτευξιν εύνοϊ- 
κωτέρων σλονέν όρων παραγωγής 
καί διαθέσεως τών προϊόντων. Έ
άν συνεπώς^ μακροχρόνιος έπιδίω- 
ξις τής οικονομικής πολιτικής εί
ναι ή δημιουργία όρων διαθέσεως 
τών έλληνικών προϊόντων πρός 
διάνο ι ξι ν εύρυτέρων διεθνών όρι- j 
ζόντων έμπορίου, είς τήν οποίαν, j 
τρόπον τ ι νά, ώς «πιλότος» προσ- ! 
φέρονται νά χρησιμεύσουν ή γερ- 1 
μανική οικονομία καί αΐ γερμανι
κά! πιστώσεις, βασικός προσανα
τολισμός τής πολιτικής τούτης 
πρέπει νά είναι πρωταρχικώς ή 
δημιουργία συνθηκών, αΐτινες νά 
προσεγγίζουν τάς έπικρΟτούσας 
έξω τής χώρας τοιαύτας καί πρός 
τάς όποίαις ελάχιστα συμιβιβάζον- 
ται αί έλληνικαί έξελίξεις. Ώς έκ 
τούτου, ή λύσις τών προβλημάτων 
τά όποια αντιμετωπίζει ή ελληνι
κή c-ίκσνομία καί τά όποια συνά- 
πτσντατ κυρίως πρός τήν βελτίω- 
σιν τού γίενίικωτέρου βιομηχανικού 
περιβάλλοντος, 8ά έξαρτηθή άπα 
δύο αποφασιστικούς παράγοντας:

ΠΡΩΤΟΝ :Άπό οικονομικήν καί 
πιστωτικήν πολιτικήν οδηγούσαν:

α) Είς έξυγίανσιν τής παρού- 
σης βιομηχανίας άπό τάς όριοοκάς 
επιχειρήσεις καί είς ανακατατά
ξεις καί διαμορφώσεις μεγάλων 
μονάδων διά μέτρων ώς ή συγχώ- 
νευσίς έπιχειρήσεων, είς τήν έπι- 
τυχίαν τών οποίων δημιουργικήν 
καί γόνιμον προσπάθειαν, παραλ
λήλως πρός τάς γενικωτέιρας ρε
γάλας υπηρεσίας, τάς οποίας 
προσέφερεν είς τήν πιστωτικήν 
οικονομίαν τής χώρας, είχεν άνα- 
λάβει παλαιότερον ή Εθνική 
Τράπεζα..

β) Είς τήν βελτίωσιν τής σχέ- 
σεως μεταξύ Ιδίων καί δανειακών 
κεφαλαίων είς τάς έλληνικάς έπι- 
χειρήσεις, πρός ένίσχυσιν τής πι- 
στοληπτικής των ίκανότητος κοκ.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ’Από τήν συμμε
τοχήν Γερμανών έπιχειρηματιών 
είς τήν άπό κοινού όργάνωσιν καί 
λειτουργίαν καταλλήλων ελληνικών 
έπιχειρήσεων καί είς τόν διά κοι
νοπραξίας προσανατολισμόν πρός 
λειτουργίαν βάσει κοινού προ
γράμματος καί πρός έκμετάλλευ- 
σιν κοινών χώρων. ’Αποφασιστι
κήν πρόοδον, έξ ής θά κριθή καί ή 
όλη ωφέλεια τών παραχωρηθησο- 
μένων γερμανικών πιστώσεων, θά 
σποτελέση ή μετά τών γερμανικών 
κεφαλαίων εισαγωγή τών άπαιτου- 
μένων τεχνολογικών καί έμπορικών 
μεθόδων. Έκ τής συνεργασίας θά 
πρόκυψη ικοινότης συμφερόντων τών 
δύο χωρών,κοινότης ένδιαφέροντος 
διά την άξιοποίησιν καί διάθέσιν 
τού ελληνικού φυσικού πλούτου 
καί κοινότης προσπάθειας διά τήν 
έξυπηρέτησιν τών δανειζοιμιένων 
κεφαλαίων, έφ’ όσον δημιουργη- 
θοΰν έν Έλλάδι ανάλογο ι προϋπο
θέσεις, έξασφΟλίζουσαι ταχΰν ρυ
θμόν τεχνολογικών καί άλλων 
προόδων καί εφαρμογών. Προς 
τούτο, άλλωστε, ύπεστηρίξαιμεν 
τήν ιδέαν κοινού γραφείου τής Ε
θνικής Τραπέζης καί τής Deut
sche Bank. Διά τού γραφείου 
τούτου θά ή το δυνατή ή ΰποβοή- 1 
θησις καταλλήλων έπιχει ρη ματ ικώ V ί 
συνδυασμών διά την άντιμετώπισιν 1 
τού όλου πλέγματος τού βιομηχα
νικού προβλήματος έν συναρτήσει 
προς τήν μεθοδικήν άνάπτυξιν δι
αφόρων βιομηχανιών αΐτινες πα
ρουσιάζουν δυνατότητας άναδείξε- 
ως. Διότι ή περιπτωσιακή ΰποβο
ή θησις ώρισμένων βιομηχανιών, 
χωρίς τήν άποκατάστασιν τών βα
σικών προϋποθέσεων περί ών Ιγέ- 
νετο λόγος, είναι ζήτημα, αν θά 
είναι 'δυνατόν νά έξασφαλίση τήν 
βιωσιμότητα καί έντός αυτής έτι 
τής έλληνικής άγοράς.

Τήν βελτίωσιν τής διαρθρώσεως 
τού μηχανισμού τής βιομηχανίας 
θά άκολουθήσουν εύερ γετ ι καί διά 
τήν έλληνικήν οικονομίαν δυνατό
τητες ώς:

1. Ή άναβίωσις τής κεφαλαια
γοράς, δεδομένου ότι στροφή τών 
ιδιωτικών κεφαλαίων δέν είναι δυ- 
νοίτόν νά άναμένεταιι, πριν ή οί 
ικάτοχοι κεφαλαίων άνακτήσονν 
τήν εμπιστοσύνην των πρός εΰρεί- 
ας έπιφανείας καί ευνοϊκών προ- 
πτ ι κών έπιχίε ιρήσε ις,

2. Ή διεύρυνσίς τής άγοράς 
διά τής ΰποκαταστάσεως είσαγο- 
μένων βιομηχανικών προϊόντων,

άναπτύξεως εξαγωγών βιομηχανι
κών ειδών κ.ο.κ.

3. Ή πραγματοποίησις τού έλ- 
ληνικού προγράμματος άναπτύξε
ως. Διότι πρόοδος είς τήν έκβ ο- 
μηχάνισιν τής χώρας δέν είναι 
άποτέλεσμα έκτελέσεως ώρισμένων 
έργων ή άνεγέρσεως ώρισμένων 
έργοστασί-ων, άλλ’ ή δημιουργία 
όρων πρός τάν σκοπόν τής έν σχέ- 
σεν πρός άλλας χώρας έπιτεύξεως1 
συναγωνιστικότητος, άπλήν έκ- 
φρασιν τής οποίας άποτελούν όλα 
τά άλλα προβλήματα (ίσοζύγιον 
πληρωμών κλπ.) άρχής γενομένης 
άπό τήν έπίτευξιν τών έσωτερικών 
οΐικιονομιών περί ών έγενετό ή5η 
λόγος. Έφ’ όσον πραγματοποιη- 
θή τούτο, θά άποτελέση τό καλύ
τερον δυνατόν στήριγμα πρός ό- 
λσκλήρωσνν ένός προγράμματος 
οικονομικής άναπτύξεως.

----------- «>-----------
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ύπό τάς σημερινός συνθήκας 
θά ήδύνατο νά γίνη άποδεκτόν, ό
τι κεντρικόν σκοπόν ένός προ
γράμματος οικονομικής άναπτύξε
ως δέν δύναται νά άποτελέση εί- 
μή ή πραγματοποίησις έπενίδύσε- 
ων τόσον άπ’ ευθείας ύπό τού Δη
μοσίου όσον καί διά τής ένθαρρύν- 
σεως τής ιδιωτικής έπιχιειρηίμαιτι- 
κής πρωτοβουλίας, είς τήν οποίαν 
θά συμμετείχαν ιδιωτικά καί τρα
πεζικά γερμανικά κεφάλαια, θ'εμε- 
λιουμένων πρός τούτο τών άναγ- 
κάίων προϋποθέσεων. Διά τών έ
πενδύσεων όμως τούτων θά έπεδι- 
ώκετο βασικώς όχι τόσον ή αϋξη- 
σις τής παραγωγής ή τού εθνικού 
εισοδήματος, όσον ή άνάπτυξις 
τής συναγωνιστικής ικανότητας 
τής οικονομίας καί ή διάπλασις 
ένός έλαστικοϋ παραγωγικού μη
χανισμού, τού οποίου ή σημερι
νή άικαμψία; δυσχεραίνει τήν προσ
αρμογήν τής παραγωγής πρός 
τάς συνθήκας τής συνεχώς άνα- 
μορφουμένης ζητήσεως, "Αλλωσ
τε έκτος τού ότι ό σκοπός οϋτος 
προσδιορίζεται καί άπό τάς ση- 
μερινάς έξελίξεις είς τήν διεθνή α
γοράν είς τήν οποίαν φιλοδοξεί νά 
είσέλθη ή ελληνική παραγωγή, είς 
τήν άντιμετώπισιν τού καίριου 
τούτου προβλήματος, δηλ.τοΰ συγ
κριτικού κόστους, εύρίσκαυν ίκα- 
νοποίησιν καί όλα τά άλλα κρι
τήρια οικονομικής άναπτύξεως,, 
(άντιμετώπισις πρσβλη.μάτωιν ισο
ζυγίου πληρωμών, άπασχολήσεως, 
αύξήσεως τού εισοδήματος κλπ.) 
Δεδομένου όμως ότι τά υφιστάμε
να έν Έλλάδι μέσα άναπτύξεως 
είναι λίαν περιωρισμέναι, ή άντι- 
μετώπισις τού προβλήματος τής 
εφαρμογής κατευθυντηρίων άρχών 
καί αυστηρός έπιλογής είς τήν 
χρησ ι μ οπ ο ί η σ ί ν των καί συνάρ- 
τησίν των πρέπει νά είναι, ώς 
πάντοτε, είς τό έπακρον όρθολο- 
γισμένη, ώστε νά μή άποβή έπι- 
βλαβής καί έν πάσ.η περιπτώσει 
νά καταστή άπιοδοτιική.

Είς τήν προικιειμένην περίπτω- 
σνν, ή ίεράρχησις τών έπιδιώξεων 
ΪΤ,οΰ προγράμματος έχει κατ’ άρ- 
χήν τήν έννοιαν τής έπιλογής τής 
'άφετηρίας πρός άνάπτυξιν τής 
διαδικασίας είς τήν κατεύθυνσιν 
έής έξασφαλίσεως άλληλοδιαδό
χου μειώσεως τού κόστους. Είς τά 
πλαίσια τής επιδιώξεως ταύτης 
ίάναφέρεται π.χ., ώς τοιαιύτη Ιιε- 
ράρχησις, ή έναρξις άπό τής πρα
γ μ άτοποι ή σεως έπενδύσεων «σύσ
σωμε ύσεως κεφαλαίων», δι’ ών έ- 
/πιτυγχάνονται κατ’ έξοχήν έξω- 
(περικαί οίκονομίαι, αυξησις παρα
γωγικότητας τής έργασίας καί 
δημιουργίας ώς έκ τούτου περι
θωρίων πρός σκόπιμους έπενδύ- 
σεις· ή άντιθέτως, λόγφ έλλείψε- 
ως είς τή ν πρώτη ν περίπτωσιγ ει
δικευμένης εργασίας καί άλλωι* 
προϋποθέσεων έπενδύσεων«έντάσε- 
ως έργασίας» δι’ ών θά έμειοϋτο 
Ηό ικΟ'ΐνωνικόν κόστος, θά έξησφα- 
λίζετο αυξησις εισοδημάτων καί 
διεύρυνσίς τής άγοράς παρακινού
σα πρός περαιτέρω έπενδύσεις· ή 
τε^ος, έπίενδύυεις πρός «άνάπτυ- 
ξιν τών διακλαδικών σχέσεων», είς 
‘την οργανικήν άλληΧεξάρτησιν 
Ηών όποιων βαάίζεται ή άποτελε- 
σματικότης ώς πρός τήν μείωσιν 
ίτοΰ κόστους. Ή τελ'ευταία αΰτη 
(επιλογή δεδομένης καί τής σημε
ρινής διαρθρώσεως τής οικονομίας 
►τής χώρας καί τής τεχνικής αυτής 
άνωριμότητος, θά ήδύνατο νά ά
ποτελέση τό λογικώτερον πρώτον 
στάδιον τής έφαρμογής τού ελλη
νικού προγράμματος.

----------- <$>-----------
ΣΥΜΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τήν άποψιν ταύτην στηρίζει ή 
/άποκτηθεΐσα πείρα, ότι διά τήν 
ίέκβιομηιχάΐν ισιν τής χώρας —έκ- 
βιομηχάνισιν ήτις βεβαίως άνα- 
γνωρίζεται ότι συνιστά τήν μόνην 
λύσιν διά τήν άντιμετώπισιν τών 
προβλημάτων τής άπασχολήσεως 
ικαί τών εξωτερικών πληρωμών — 
τής οποίας πυρήνα θά άποτελέση 
ή ύπό τήν σημερινήν σύνθεσίν της 
έλλη ν ική βιομηχανία, ή άνάπτυξις 
καί αυξησις τής παραγωγικότη
τας τής τελευταίας ταύτης δέν έ- 
ξαρτάται μόνον άπό τάς είς αυτήν 
έπενδύσεις, άλλα καί άπό έκείνας, 
αΐτινες 6ά συμβάλλουν είς τήν 
σύμμετρον καί παράλληλον άνά- 
πτυξιν τού γεωργικού το μ έως.

Καί μέχρι σήμερον, βεβαίως, ή 
άνάπτυξις τής βιομηχανίας καΚ 
γεωργίας ήσαν κατά τι να τρόπον 
συμπληρωματικά ί. Διότι καί ή 
βιομηχανία δημιουργεί ώρισμέναςι 
'προϋποθέσεις άναπτύξεως (τεχνι- 
Ί<άς γνώσεις, επεξεργασίαν πρώ-

♦ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ♦
■--------------- ► ·*--------------- ■
Ν. Σ ΑΜΑ PAN ΘΕΣ)ΝΙΚΗΝ:

Άποφεύγομεν τήν δημοσίευ- 
σιν κειμένων σέ συνέχειες, διό
τι τό ψύλλον μας είναι μηνιαΤον 
καί δέν ευνοείται ό τρόπος αυ
τός τών δημοσιεύσεων. Έκτος 
άπ’ τό «άλητάκ ι» ή λοιπή ερ
γασία σας δέν έκρίθη σύμφωνος 
πρός τόν σκοπόν τού φύλλου 
μας. Περιμένουμε εργασία σας 
σύμφωνη μέ δσα σέ προηγού
μενη αλληλογραφία μας εκθέ
σαμε.
Α. ΑΝΔΡΙΤΣΟΝ - ΣΥΝΤΑΞΙ

ΟΥΧΟΝ —ι ΧΑΛΑΝΔΡI :
Ελλείψει χώρου δέν είναι δυ

νατή ή δημοσίευσις τού λόγου \ 
σας, κατά τήν Γεν. Συνέλευσιν 
τής 28)5)59. "Εχει γίνει κοινή 
συνείδησις άλλωστε είς πάντας, 
οτι μόνον ό ενιαίος άγων συντα
ξιούχων καί έν ένεργεία 9ά ό- 
δηγήση είς βελτίωσιν τής κοι
νής μας βέσεως.
Α. ΚΑΡΥΠΙΑΔΗΝ, ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙΚΗΝ:
Ευχαριστούμε δι’ δσα μάς 

γράφετε διά τήν θέσιν τήν ο
ποίαν λαμβάνομεν έπί τού1 ‘Α
σφαλιστικού. Είναι καιρός 
ΟΛΟΙ νά κινούνται εντός τής υ
φιστάμενης πραγματικότητος 
καί νά αποφεύγουν, ΰποθαλπο-

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ · 
■--------------► <-------------- ■

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Είς τούς μνηστευθεντας συν
αδέλφους MIX. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥ- 
ΑΟΝ καί Β1ΚΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
ό Σύλλογος καί ή «Τραπεζιτι
κή» έκφράζουν τά θερμά των 
συγχαρητήρια καί εύχονται τα- 
χεΐαν τήν στέψιν.

ΓΑΜΟΙ

Ό κ. ΤΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ
ΔΗΣ (Ύπ)τος Ίωαννίων) καί 
ή δίς ΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ έτέλε- 
σαν τούς γόμους των είς ’Ιω
άννινα. *0 Σύλλογος καί ή 
«Τραπεζιτική» εύχονται πάσαν 
ευτυχίαν.

μ ένας έκ διαφόρων πηγών, έν- 
τυπωσιακάς καί σκόπιμους, με
τατοπίσεις τού θέματος μέ κα- 
τάληξιν τήν ζημίαν τών μισθω
τών καί τών συνταξιούχων.
Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -

ΚΑΡΛΟΒΑΣ I :
Ευχαριστούμε διά τήν συν

εργασίαν σας «ΜΙΑ ΕΡΓΑΤΙ
ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
19ον ΑΙΩΝΑ». Πρόβλημα ή δυ- 
νατότης τής συντμήσεώς της. 
Θά μπορούσατε νά μάς -βοηθή
σετε;

ΤΑ ΦΙΧΟΥΛΑΙ...
♦

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
Προσωπικού πρός αυτήν, έν έτος ακριβώς μετά τήν άνά- 
ληψιν τών καθηκόντων της.
καί κατακρημνίζει όλσσχερώς πλέον τάς ελπίδας τού 

Άφίνει τό μισθολογικόν θέμα ανοικτόν ΕΙΣ ΤΟ 
ΑΚΕΡΑΙΟΝ.
νά πραγματοποιήσουν, μόνοι ή μαζί μέ τους λοιπούς ερ
γαζομένους τής χώρας, τούς έπιβαλλομένους αγώνας, 

Δίδει αφορμήν είς τούς υπαλλήλους τής Τραπέζης 
πού ήδη ήρχισαν, διά τήν γενικήν αϋξησιν τών αποδοχών 
των.

Διότι, έτσι μέ το πικρό αίσθημα τού άδικηθέντος, 
τού έμπατχθέντος θά σταθούν πλέον ισχυροί, πλέον άξιοι, 
πλέον άποφασιστικοί μαχηταί. Ή ευθύνη διά τόν σάλον 
καί τάς ζημίας, αί όποΐαι θά είναι πολύ μεγαλύτεροι άπό 
τάς όμσλάς δαπάνας πρός βελτίωσιν τών αποδοχών των 
εργαζομένων, δέν θά βαρύνουν τό Προσωπικόν.

των γεωργικών υλών κ.ο.κ.) διά 
(τόν γιεωριγ ικόν τομέα, καί ή γεωρ
γία αποτελεί τήν κυρίαν διέξοδον 
διά τά βιομηχανικά προϊόντα.

Είς τήν γεωργίαν όμως ό κεφα
λαιουχικός εξοπλισμός καί ή τε
χνολογική στάθμη είναι κατά μέγα 
μέρος πρωτόγονος. Ώς έκ τούτου 
καί ό χρηματικός τομεύς τής γε
ωργικής οικονομίας είναι έξαι.ριε- 
Ιτικιώς άναιμικός.Ε,ίς τούς κόλπους 
τής γεωργίας κυρίως λειτουργούν 
έπιχειρήσεις μή παράγουσαι είς 
Ιεϋρεΐαν κλίμακα διά τήν άγοράν, 
δημιουργουμένων οϋτω χρηματι
κών εισοδημάτων καί ζητήσεως έ- 
ξαιρετ ικώς περ ιωιρισμένων.

Τούτο σημαίνει, δτι ή άνάπτυ'- 
ξις, ό έκσυγχρονισμός καί ό έκ- 
χρηματισμός τού γεωργικού τομέ- 
ως θά οδηγήσουν κυρίως είς έπω- 
φελή διά τήν βισμηιχανικήν άνά- 
πτυξιν άποτελέσματα καί τήν δια- 
μόρφωσιν ευνοϊκού κόστους, διά 
τήν οποίαν διαμόρφωσιν, έκτος 
τών άλλων, βασικήν ανωμαλί
αν άποτελεϊ ή άνεπάρκεια; καί 
ή άτέλεια τής έσωτερικής ά
γοράς. Ό βαθμός εκσυγχρο
νισμού καί έκ,χρηματισμοϋ τού 
γεωργικού τομέως θά προέλθη 
άπό έπενδύσεις είς γεωργικάς βι
ομηχανίας (βιομηχανίας άροτρων, 
χυμών, λιπασμάτων κ.ο.κ.) ώς καί 
'εγκαταστάσεις ώρισμένων βιομητ 
,χανιών είς επαρχιακά κέντρα, δυ- 
ναμένας νά πραγματοποιηθούν .ύ
πό μεγάλων έπιχειρηματικών μο
νάδων (περΐπτωσις έπιχειρήσεως 
βαμβαικουργ'ίας).

Τά πολλαπλασιαστικά άποτε
λέσματα, τά όποια 6ά προκύπτουν 
έκ τής τοιαύτης συσσωρευτικής 
διαδικασίας καί τής αύξήσεως 
τής άπασχολήσεως έκ τής βιο
μηχανικής άποκεντρώσεως θά άπο- 
ιχελέσοιυν τήν βάσιν άναπτυσσομέ- 
νης ενεργού ζητήσεως πρός δευτε
ρογενείς καί τριτογενεϊς έπι&ρόι- 
σεις δι’ ών θά έπετυγχάνετο διεύ
ρυνα ις τής άγοράς, συνεπαγόμενη 
συνεχή βιομηχανικήν έπέχταισιν 
καί μείωσιν τού κόστους διά τής 
πλήρους άπασχολήσεως κατ’ άρ- 
χήν, τού ήδη υπάρχοντας δυναμι
κού.

Μετά το πρώτον βήμα εξόδου έκ 
τού κλοιού τών δυσμενών επιδρά
σεων, εξόδου, ή οποία θά πρα- 
γματσποιηθή, ώς έλέχθη, άφ’ ένός 
μεν διά τής έξυγιάνσεως τού υφι
σταμένου παραγωγικού μηχανι
σμού, είς τόν όποιον τόσα κεφάι- 
λαια Εχουν άφιερωθή, άφ’ ετέρου 
δέ διά τής τονώσεως τής άναιμι- 
κής καταναλωτικής άγοράς, τό 
.δεύτερον βήμα είς τά διαδοχικά 
στάδια μειώσεως τού κόστους εί
ναι δυνατόν νά είναι ή έπέκτασις 
τής έφαρμογής τής αυτής άρχής 
τών διακλαδικών σχέσεων έντός 
τή.ς βιομηχανίας, οπού έπενδύσεις 
είς βιομηχανίας συμπληρωματικάς 
.τών σημερινών (π.χ. βιομηχανίας 
κατασκευής μηχανικών εξαρτημά
των) είναι δυνατόν νά δημιουργή
σουν εξωτερικός οικονομίας ση·1

μαντικωτέρας ικαί αύτών τών εξω
τερικών οίικονομιών έκ βασικών δη
μοσίων έπενδύσεων αΐτινες θά α
ποτελούν τά γενικώτερα πλαίσια 
τής οικονομικής τής χώρας άνα
πτύξεως.

Ο'ϋτω, ή άνάπτυξις τής πσρα- 
γωγιικότητος καί άν ταγών ι στ ικό- 
τητος τής βιομηχανίας καί τής ό
λης οικονομίας δΓ έπιτεύξεως Αλ
ληλοδιαδόχων εσωτερικών καί έ- 
ξωτεριίκών οικονομιών δέν είναι 
νοητή είμή ώς μία κατά διαδοχι
κά στάδια διαδικασία, συναρτω- 
μένη πρός τήν ίσόιρροπον ανάπτυ
ξήν τής ΰπαρχούσης βιομηχανίας 
καί τού γεωργικού κλάδου1 καί τών 
γεωργικών βιομηχανιών έν αρχή, 
τών συμπληρωματικών δέ βιομη
χανιών έν συνεχιείςι.

Αί εξελίξεις αυται θά άποτελέ- 
σουν σημεία μεταβάσεως έπί μιας 
άνιαύση.ς καμπύλης χρησιμοποιή- 
σεως εύρυτέρων κεφαλαίων πρός 
κεφαλαιουχικωτέιραν, συν τη παρό-ί 
δω τού χρόνου καί μέ τήν βελτί- 
ωσιν τών συνθηκών (τεχνολογικών, 
θεσμ ολογ ι κών κλπ.) συγ κρότη σιν 
τής ελληνικής βιομηχανίας.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ισως ή οϋτω έπιδιωκομένη με- 
γιστσποίησις τής ώφελείας έκ τών 
επενδύσεων, βάσει τών κριτηρίων 
τής διαδοχικής μειώσεως τού κό
στους καί τής αύξήσεως τής αυνσ- 
γωνιστικότητος τής έλληνικής οι
κονομίας, ώς πρώτης τουλάχιστον 
άφετηρίας διά τήν περαιτέρω επι
δίωξιν κσθολικωτέρων σ,κοπών, νά 
άποιτελή άπό μιας άπόψεως πε
ριορισμόν μεγαλόπνοων καί υψι
πετών σχεδίων. Άπό άλλης δμως 
άπόψεως αποτελεί τόν άσψαλέστε- 
ρον τρόπον ομαλής καί λελογισμέ- 
νηιςι προόδου. "Αλλωστε, ή έκτέ- 
λεσις ένός- μεγάλου προγράμμα
τος βαρύνεται έκτος τών άλλων 
καί μέ τήν άβεβαιότητα τού μέλ
λοντος, τόσον ώς πρός τήν έξεύ- 
ρεσιιν κεφαλαίων οσον καί ώς 
προς τήν έξασφάλισιν τών άναγ- 
καίων δρων.

Εις μεθοδικός όμως- συντονι
σμός δράσεως μακράς πνοής, υ
ποβοηθούμε νος ύπό τών καταλλή
λων συντονιστικών φορέων, είναι 
άναγκαΐος έάν έπιθυμώμεν νά άνα- 
πτύξη ή Ελλάς τήν παραγωγικό
τητά της -καί δι’ αυτής τούς πό
ρους καί τήν στάθμην τής ζωής 
της, μέ τόν ρυθμόν τόν έπιβαλλό- 
μενον ύπό τής παγκοσμίου άμίλ- 
λης, καί έάν θέλη είλικρινώς νά έ
ξασφαλίση τήν πιστήν έξυπη-ρέ- 
τησιν τών δανείων, τά όποια θά 
συντρέξουν είς τήν άνάπτυξιν της. 
Ή έπίμονος έπιδίωξίς τού τελευ
ταίου τούτου σκοπού θά άποτελέ- 
ση καί τό άσφαλέστερ-ον κριτήριον 
τής επιτυχίας τού προγραμματι
σμού, ώς καί τήν καλυτέραν έγγύ- 
ησιν διά τήν μίελλοντ ι κή ν μας πρό
οδον.



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΥΠΌΨΙΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

—-------♦---------
'Ως έπανειλημμένως έτονίσθη άιτό των στηλών μας, καί έτπ- 

σήμως δι’ υπομνήματος τοΰ Συλλόγου οπτό 4)11)58, οπερ πα
ραμένει είσέτι οίνευ άπαντήσεως, έτέθη ύπ’ όψιν τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης, τό πλεΐστον των είσελθόντων εις την Τράπε- 
ζαν άπό του 1 954 καί έντεΰθεν συναδέλφων, κατόπιν έπιτυχίας 
εις δημόσιον εισαγωγικόν διαγωνισμόν 
έπεβαρύνθηισαν διά προσωρινότητος έπί τώ σκοπώ καί μόνον 
τής καθυστερήσεως τής έξελίξεώς των.

Τούτο όχι μόνον αντιβαίνει τον ’Οργανισμόν, άλλα καί 
ασυνέπειαν τής Τραπέζης αποτελεί, όταν ή παρανόμως έπιβλη- 
θεΐσα ή διοπηρηθεΐσα προσωρινότης διά τό προ τής συγχωνεύ- 
σεως προσωπικόν «έδικαιολογήθη» προς διάκρισνν των είσελ- 
Βόντων κατόπιν έπιτυχίας εις δημόσιον διαγωνισμόν, δι’ οΰς καί 
μόνον δεν έπεβάλλετο προσωρινότης.

Τίθεται τούτο ύπ’ όψιν τής ’Επιτροπής Προαγωγών, ή ο
ποία έχει καθήκον καί αρμοδιότητα, όπως άρη την έπιβληθεΐσαν 
παρά τών προκστόχων της αδικίαν.

ΤΑ... “ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΣ” ΦΑΝΕΡΑ
—--------- ·------------

Διά τής ύπ’ άριθ. 28)1959 Έμπιστευτικής ’Εγκυκλίου Δι- 
οικήσεως γίνεται μία εισαγωγή ώς πρός τό μέλλον νά έφαρμο- 
σθή σύστημα διανομής τών ασφαλίστρων. ’Αλλά διατί όμως ή 
«πρώτη» αυτή εγκύκλιος, ώς πρός τήν έπί τέλους εφαρμογήν, νά 
είναι έμπιστευτική; Διατί δεν έδόθη καί εις τον Σύλλογον έάν 
λόγοι εύρυτέρας καί δή εις έξωτραπεζικόν έπίπεδον, γνωστοποι- 
ήσεως, έπέβαλον τό «έμπιστευτικόν»; ’Αλλά τέλος πάντων τί δι
καιοσύνη θά έπιβληθή εις τά ασφάλιστρα όταν οΐ άναλαβόΰτες 
τό έργον τούτο —καί πιστεύομεν ότι τό Γραφεΐον Διοικήσεως 
δεν παρητήθη τής φιλοδοξίας του ταύτης— φοβούνται νά έκδη- 
λωθούν καί κατά τό σκεπτικόν μέρος ακόμη; ’Εκτός έάν τά περί 
έπανόδου τού 'Ιδρύματος εις τήν προπολεμικήν του αϊγληύ είναι 
μόνον «διά τά χαρτιά».

-----------------«ν----------- ----

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
—·—

"Επειτα άπο τήν άνάληψιν 
τοΰ έργου τής. . . διοργανώσε- 
ως τής Τραπέζης ή δέν ευκαι
ρεί ή δέν καταδέχεται νά δώση 
έγγραφον άπάντησίν εις επι
στολήν τοΰ Συλλόγου. Τήν δέ 
προφορικήν, τήν μετέδωσε μέ- 
ο'ω τρίτων προσώπων.

Έάν ή ενέργεια του αΰτη 
είναι ή ένδεδειγμένη ή όχι, πε
ρί αΰτοΰ ό κ. Διοικητής έχει 
τον λόγον. ‘Ημείς, τούτο μόνον
όφεΐλσμεν νά τονίσωμεν. Ή τοι- 
αύτη τακτική έχει καί τό άντί- 
δοτόν της, τό όποΐον έλπίζαμεν 
δέν θά χρειασθή νά χρησιμο- 
ποιήσωμεν.

---------.—S>-----------

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ

κνύει τήν «επιτυχίαν» τοΰ συ
στήματος.

Έρωτάται όμως τό άρμόδι- 
ον Γραφείου: Έπί πόσον ακόμη 
χρόνον θ’ άναμένη το προσωπι
κόν άπάντησίν του; Καί ποιος 
ό σκοπός τής . . . όογανώσεως 
υπηρεσιών καί ποια ή έννοια 
τής έπιτυχίας τών συστημάτων;

Μήπως τό νά περιπλέκωνται 
καί παρελκύωνται ζητήματα 
τοΰ Προσωπικού;
S——■=Β-——· ·=θ==®
• ΕΚΔΟΣΕΙΣ •

ΠΕΡ ΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣΟΣ »
--—<►---

’Εκυκλοφάρησε τό 14ον τεύ
χος τού περιοδικού «ΙΛΙΣΟΣ». 
Κυριώτερα περιεχόμενα : Ν. 
Καρβούνη «Θεοσοφία καί σύγ
χρονη σκέψις», Κ. Μελισσαρο- 
πούλου «Έξέλιξις καί ’Αγάπη», 
Μ. Τρουλλινοΰ «Ή Δήμητρα», 
Ν. Sri Ram «Ή ένδον έλευθε-

Ό Σύλλογος διά τής άπο 9. 
12.59 έπιστολήςτου έθεσεν υπό 
τήν κρίσιν τής Διοικήσεως τό έν 
έπικεφαλίδι ζήτημα το όποΐον 
απασχολεί ζωηρώς άξιάλογον 
άριθμόν συναδέλφων.

Ό χρόνος ήρξατο νά τρέχη 
άπό 10.12.58 καί μέχρι σήμε^ 
ρον ούδεμία άπάντησις έδόθη 
άπό τούς άρμοδίους, είδικώτε- 
ρον δέ άπό τό Γραφείου Διοι- 
κήσεως, τά όποΐον ένεπνεύσθη 
τό διά τής άπό 15.7.59 έπι- 
στολής πρός τον Σύλλογον, σύ
στημα υποβολής αιτημάτων.

Τό ότι προσετέθη καί έν ά- 
κόμη χαρτί εις τον σωρόν τής 
«συλλογής αιτημάτων», άποδει-

Ύπεύθυνος έπί τής ύλης: 
ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 

Φωτάκου 4 ■—- Άθήναι

ρία», J. Van der Leeuw ζ<Ή 
κατάκτησις τής Πραγματικότη^ 
τος», F. Bermudas «Χάρτης 
καθηκόντων τοΰ ανθρώπου», Β. 
Wouters «Ευρώπη», Fr. Bru
nei «Ό Κοσμικός χορός τοΰ 
Σίβα», Τ. Turdin «'Η σημασία 
τών θρησκειών στά πολιτικά 
τής ’Ασίας», Ό προσηλυτισμός 
στήν καλογηρική, Τσάρλυ Τσά- 
πλιν «Έκκληση στους ανθρώ
πους», Θ. Παπακωνσταντίνου 
«Τά ’Αναστενάρια» και άλλη 
εκλεκτή ύλη.
(¥]♦=♦<>♦ ——■ ♦0-»=Ψ®
• ’Ωτορινολαρυγγολόγος ·
• ΦΙΛΙΠ. ΣΤΥΑΙΑΝ1ΔΗΣ ·
• Συμβεβλημένος μετά τοΰ ·
• Τ.Υ.Π.Ε.Τ. & Ταμείου ·
• Υγείας Προσωπικού Τρα- ·
• πέζης ’Αθηνών ·
• Δέχεται 12 — 2 μ, μ. ·
• Σκουφά 64-Τηλ. 616.810 ·
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ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥ |

I ΤΑΤΣΟΥ |
1 ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ

ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ
I Τραπεζαρία,!, έκ ξύλ#>υ δρυός καί· έκ ξύλου καρυ- |
? δίας, κρεββατοκάμαραι σαλόνια κ.τ.λ. Λόγιο τοΰ | 
ι καλοΰ συστήματος καί τών τελειότερων μηχάνημά- | 
s των τοΰ εργοστασίου μας, έπιπλώσεις 25ο) ο εύθη- | 
| νότεραι τής αγοράς. Ετοιμοπαράδοτοι καί εις με- | 
| γάλην συλλογήν. Παρέχομεν έγγύησιν 10 ετών καί | 
1 ευκολίας πληρωμής. |
| ΤΑΤΣΟΣ Μητροπόλεως 20,
I Τηλέφ. έκθέσεως 21.736 Εργοστασίου 665.703 | 
I ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ.κ. ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ Υ)ΛΟΥΣ || 
I ΕΙΔΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ - ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ■ 
1 ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥ *
| ΤΑΤΣΟΥ |
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Η ΕΚ0ΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΕΩΣ--♦--
Ή Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδας
συμπλήρωσιν τής έκθέσεως) 
τούτου μέτρου, εΐναι μόνον τό 
θήλυ προσωπικόν τής προ τής 
συγχωνεύσεως Εθνικής Τραπέ- 
ζης, τό όποΐον υπολείπεται τών 
συναδέλφων του έκ τής ’Αθηνών 
μόνον κατά εξ μήνας έως έν έ
τος λόγφ τής τριετίας εις τον 
βαθμόν τοΰ δοκίμου άντί τής 
ποοβλεπομένης ύπό τοΰ Όργσ- 
νισιαοΰ διετίας.

Είναι λυπηρόν τό ότι εις τήν 
εισηγουμένην τήν έκθεσιν τρι
μελή επιτροπήν συμμετείχαν 
καί δύο υπάλληλοι τής παλαι
ός Εθνικής έξ ών ό εΐς πληγείς 
έκ τών προβαλλομένων ώς τα- 
κτοποιούντων τάς διαφοράς, 
μέτρων.

Ή ένταξις είναι κοινή έπιδί- 
ωξις τών Συλλόγων Εθνικής 
καί ’Αθηνών.

Πάν ήμίμετρον ή άντίμετρον 
μέ σκοπόν τήν διαίρεσιν τοΰ

Προσωπικού, μόνον τό αντίθετον 
τοΰ έπιδιωκομένου Αποτέλεσμα 
θά φέρη. Οί Σύλλογοι δέν 
ύπέβαλον τά υπομνήματα των 
•διά ν’ άκούσουν πάλιν τήν έπι- 
χειρηματολογίαν Ήλιάσκου - 
Ξουρή - Κανδηλάκη, ούτε τάς 
«θριαμβολογίας» τής περιόδου 
τών προαγωγών 1956 - 57 άλ
λα διά νά πραγματοποιηθή μία 
τάξις πραγμάτων συμφώνως 
πρός τάς επαγγελίας τής πα- 
ρούσης Διοικήσεως.

Διό καί ά Σύλλογος δι’ ά- 
παντήσεώς του άπέρριψεν άσυ- 
ζητητί τό κείμενον τής έκθέσε
ως.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
καί ή Διεύθυνσις Προσωπικού 
άς λάβη σοβαρώς ύπ’ όψιν 
της τό κείμενον τής άπαντήσε
ως τοΰ Συλλόγου καί άς άπο- 
φύγη παντός είδους προσήλω- 
σνν πρός τό κακόν παρελθόν.

Ή άπάντησις τοΰ Συλλόγου 
δίδεται κατωτέρω:

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
—♦-----------

ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δ)ΝΣΙΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΝΤΑΥΘΑ 

Κύριε Διευθυντά,
Έχομεν τήν τιμήν ν® γνωρί- 

σωμεν ύμΐν ότι διά τής άπό 13 
Μαρτίου έ. έ. συνταιχθείσης ύπό 
τής τριμελούς ‘Επιτροπής τής ή- 
μετέρας Διευθύνσεως, έκθέσεως 
περί έντάξεως, ήτις περιήλθεν εΐς 
χεΐρας τού Συλλόγου, μετά παρέ- 
λευσιν 3 καί πλέον ιιηνών, κατα
βάλλεται μεγίστη, ίσως δέ απε
γνωσμένη, προσπάθεια υπό τών 
συνταξάντων αυτήν νά καταδει- 
χθή ότι, τό βασικόν αίτημα τοΰ 
Συλλόγου περί έπανεντάξεως τοΰ 
Προσωπικού στερείται σήμερον, 
έκ τής διαμορφωθείσης ήδη κατα- 
στάσεως, αντικειμένου.

Ο ήμέτερος Σύλλογος ότε 
συμπεριέλαβεν τήν έπανένταξιν 
τού Προσωπικού μεταξύ τών βα
σικών αυτού αιτημάτων, έτέλει εν 
γνώσει πάντων τών λόγων οί ό
ποιοι επιβάλουν τήν έπανένταξιν 
τοΰ Προσωπικού, ώς ουτοι ανα
πτύσσονται εις τό έπί τοΰ θέμα
τος τούτου ΰπαβληθέντος ΰμΐν ά
πό τού παρελθόντος έτους αναλυ
τικού υπομνήματος. Κατά συνέπει
αν ή έν τή έν λόγφ εκθέσει άνα- 
πτυσσομένη έπιχειρηματολογ ί α 
δέν δύναται νά έπιφέρη τό δι’ αυ
τής έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα. 
Παρ’ όλου ότι θεωροϋμεν σκόπι- 
,μον καί έποτκοδομητικόν ν’ άνα- 
τρέψωμεν διά νέου μακροσκελούς 
υπομνήματος τά έν τή εκθέσει δι
αλαμβανόμενα, διά τοΰ παρόντος 
περιοριζόμεθα νά θέσωμεν μόνον 
ώρισμένα έρο»τήιματα εις τήν 3μέ
λη έπιτροπήν.

1 ) Εις τήν έκθεσιν άναφέρεται 
ότι το Προσωπικόν τό προερχόμε- 
νον παρ’ έκατέρας τών συγχωνευ- 
θεισών Τραπεζών διετήρησε τον 
βαθμόν, δν εΐχεν εις τήν Τράπε
ζαν έξ ής προήρχετο καί μέ τον 
βαθμόν τούτον ένετάχθη εις: τό 
Προσωπικόν τής, νέας Τραπέζης 
ύπό Βαλέρ (άρχαιιότητα) τήν 
ήν είχεν εις τόν βαθμόν του κατά 
τήν ένταξιν. Διά τής διατάξεως 
τού έδαφίου 6 (άρθρου 34) ό νο- 
μοθέτης. . . ήθέλησεν όπως διατη- 
ρηθή ή βαθμολογική κατάστασις 
τών υπαλλήλων εις δ σημεΐον εύ- 
ρί σκέτο αυτή παρ’ έκατέρα τών 
Τραπεζών κατά τήν εποχήν τής 
έντάξεως διά τόν λόγον δέ τούτον 
δέν έλαβεν ύπ’ όψιν διά τήν έντα- 
ξίν των τόν συνολικόν χρόνον υπη
ρεσίας.

Έπί τό καλλίτερου μεταφέρομεν 
αύτούσιον το σκεπτικόν τής τρι
μελούς ’Επιτροπής:

«Προφανώς, σκοπός τού Νομο- 
θέτου ΰπήρξεν όπως άποψύγη διά 
τοΰ τρόπου τούτου έκτεταμένας 
μεταβολάς εις τήν βαθμολογικήν 
σύνθεσιν τοΰ Προσωπικού1, συνέ
πεια τών όποιων θά ή το άφ’ ένός 
μεν ό πληθωρισμός εις τούς άνω- 
τέρους βαθμούς, άφ’ ετέρου δέ ή 
δημιουργία άδιιαών εις βάρος υ
παλλήλων προωθημένων λόγφ ι
κανότητας καί προσόντων.

»Τυχόν δέ εφαρμογή τής έντά
ξεως βάσει συνολικού χρόνου υ
πηρεσίας θά έπέφερε καί άναστά- 
τωσιν εις τήν βαθμολογικήν ιεραρ
χίαν τού άνωτέρου κυρίως προσω
πικού».

Έπί τών ανωτέρω ερωτώ μ εν :
Έάν κατά τήν ένταξιν έλαμβά- 

νετο ώς μέτρον έντάξεως ό συνο
λικός χρόνος, ϋπήρχεν φόβος οί 
Δόκιμοι καί οί Ύπολογισταί ώς 
καί οί Λογισταί Β' νά καταλά
βουν τόν βαθμόν τοΰ Ύπστμημα- 
τάρχου καί τού Τμη,ματάρχου; καί 
2ον ποιοι εΐναι οί προωθημένοι 
συνάδελφοι, λόγω ικανοτήτων κα:ίι 
προσόντων, οί όποιοι θά ή δικού ν
το έκ μιας δικαίας έντάξεως, καί 
κατά ποιον τρόπον έλήφθησαιν τά 
κριτήρια τής ίκανότητος καί τών 
προσόντων;
2) Έκ συνεχείρ άναφέρεται ότι:

«Διά τήν έχμβλυνσιν τών άδι- 
κιών, αί όποιαι θά πρσέκυπτον έκ

της εφαρμογής τών έδαφίων1 βΖ 
καί γ' προέβλεψαν τά έδάφια γ' 
καί ζ' τού άρθρου 34.

Έδάφιον γ’
»Έάν κατά τήν έφαρμογήν τ,οΰ 

παρόντος ’Οργανισμού υπάλλη
λος προερχόμενος έξ έκατέρας τών 
συγχω νευθε ι σώ ν Τραπεζών έχη 
συνολικά έτη ΰπηρεσίας όλιγώτε- 
οα τών όσων καπά τόν παρόντα 
’Οργανισμόν προβλέπονται διά 
τόν βαθμόν δν κέκτηται σήμερον, 
διατηρείήτόνον τάς άποδοχάς τοΰ 
βαθμού του, πλήν εντάσσεται εις 
τόν άμέσως κατώτερον βαθμόν, 
διατηρών όμως τό δικαίωμα τής 
αυτομάτου προαγωγής ευθύς άμα 
τή συμπληρώσει τών διά τού πα
ρόντος ’/Οργανισμού προβλεπομέ- 
νων ετών ΰπηρεσίας.

»*Η διάταξις αυτή ισχύει μόνον 
διά τούς μέχρι τού βαθμού Λογι
στού Α συμπερ ιλαμ βανοιμέ νου 6α- 
θμούο».

Τό έδάφιον τούτο προέβλεψε μό
νον δΓ εκείνους οί όποιοι ειχον ό- 
λιγώτερον συνολικόν χρόνον διά 
τήν κατάληψιν του βαθμού δν ε- 
Φερον κατά τήν ένταξιν, μή λα- 
βόν* ουδεμίαν πρόνοιαν δι’ εκεί
νους, οί όποιοι ειχον μεγαλύτερον 
συνολικόν χρόνον ώς οί έκ τής 
Εθνικής Τραπέζης προερχόμενοι 
υπάλληλοι γεγονός εις τό όποιον 
δέν χωρεΐ ούδεμία άμφισβήτησις.

Έδάφιον ζ'
«Είδικώς διά τό Προσωπικόν τό 

προερχόμενον έκ τών συγχωνευθει- 
σών Τραπεζών αί διατάξεις τού 
άρθρου 7 «Περί προσαυξήσεων μι
σθού» έφαρμόζονται1 ώς άκολού- 
θως:

»Έφ’ όσον ό αριθμός τών παρ' 
έκατέρφ τών Τραπεζών έτών πραι- 
γματικής ΰπηρεσίας τού υπαλλή
λου είναι κατά τήν 1 ην Μαρτίου 
1953 άνώτερος τών προβλεπομέ- 
νων κατά τόν παρόντα ’Οργανι
σμόν έτών πρός άπόκτησιν τοΰ 
βαθμού ύφ’ δν καί υπηρετεί ό ΰ- 
πάλληλος κατά τήν προμνησθέϊσαν 
ημερομηνίαν, ή έπί πλέον διαφορά 
χαρακτηρίζεται έξαιρετικώς ώς 
χρόνος παραμονής εις τόν αυτόν 
βαθμόν καί δίδει δικαίωμα εις 
τήν προβλεπομένην συναφώς προσ- 
αύξησιν. Παν τυχόν άπο μόνον 
κλάσμα λαμβάνεται ύπ’ όψει πρός 
συμπλήρωσιν τών εφεξής διανυ- 
6ησομόνων νέων τριετιών έν τφ 
αύτφ βαθμφ, μέχρι τής συμπλη- 
ρώσεως τών εξ τριετιών.

ρΆσχέτως πρός τ’ άνωτέρω θά 
χο,ρηγήται πρΟσαύξησίς μισθού 
μόνον έφ’ όσον ό υπάλληλος θά έ
χη συμπλήρωσή άπό τής τελευ
ταίας προαγωγής τριετίαν έν τφ 
αύτφ βαθμφ, έκτος έάν ή τυχόν 
παρ’ αΰτοΰ λαμβανομένη προσαύ- 
ξησις προέρχεται έξ υπολοίπου 
τοιαύτης προσαυξήσεως εις τόν 
προ τής τελευταίας προαγωγής 
βαθμόν. Εις τήν περίπτωσιν ταύ- 
την αί προσαυξήσεις υπολογίζον
ται άπό τ,οΰ προηγουμένου βαθμού, 
βάσει τοΰ μισθολογίου τού παρόν
τος ’Οργανισμού.»

Επ’ αΰτοΰ άναφέρεται ότι διά 
τής έφαρμογής τούτου ήξι οποί ή
θη ό πλεονάζω ν συνολικός χρόνος 
υπηρεσίας υπαλλήλου έφ’ όσον ό 
άριθμός τών παρ’ έκατέρςι τών 
Τραπεζών έτών ΰπηρεσίας του ήτο 
ανώτερος τών προβλεπομένων υπό 
τοΰ νέου ’Οργανισμού πρός άπό- 
κτησιν τοΰ βαθμού, τόν όποιον έ- 
φεριεν ό υπάλληλος κατά τήν συγ- 
χώνευσιν. Έκ μιας απλής άνα- 
γνώσεως καί μόνον τοΰ έδαφίου 
τούτου σαφώς έξάγεται> ότι:

α) Διά τούς βαθμούς τούς κά
τω τού Λογιστοΰ Α' ούδεμία άξι- 
οποίησίς τού πλεονάζοντας χρό
νου έγένετο καί

6) Διά τούς card τοΰ Λογιστοΰ 
Α' συμπεριλαμβανομένου καί άνω 
βαθμούς, ό συνολικός χρόνος ήξι- 
σποιήθη μόνον έφ’ όσον είχε συμ- 
πλη,ρωθή 3ετία κατά τήν 1)3)59 
και πάλιν μέ περιορισμόν.

Έδάφιον ζ'
«Έν πάση περιπτώσει ό αρι

θμός τών χορηγουμένων προσαυ
ξήσεων δέν δύναται νά ύπερβαίνη 
τάς ήδη λαμβανομένας πλέον τής

a---------------------------- ---------- -—-—*----------------- -—a
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Ή εΐς τό ψύλλον μας τής 
1)5)59 δημοσίευσις ττερί συμ
μετοχής εΐς τό ακροατήριου τών 
διενεργουμένων τταρά έκττροσώ- 
ττων ξένων Τραπεζών διαλέξεων, 
συναδέλφων κατόχων τής γλώσ- 
σης τοΰ όμιλητοΰ, έσχε ισχυρόν 
άντίκτυπον εΐς τό Προσωπικόν, 
ίδίςί εις τό ύπηρετοΰν εις τάς 
επαρχίας. Δημοσιεύομεν κατω
τέρω χαρακτηριστικήν επιστο
λήν καί έλπίζαμεν, δτι οί αρμό
διοι διοργανωταί θά λάβουν ύπ' 
Οψιν τήν γνώμην τών συναδέλ
φων, διά πάσαν άνάλογον περί- 
πτωσιν:

*
«Κύριε Διευθυντά,

Άνέγνωσα μετά προσοχής 
τό εις προηγούμενου ψύλλον 
τής αγαπητής «Τραπεζιτικής» 
δημοσιευθέν σχόλιου σας σχε- 
τικώς μέ τάς όργανουμένας δι
αλέξεις τών έκάστοτε μετακ.α- 
λουμένων εκπροσώπων ξένων 
Τραπεζιτικών ιδρυμάτων ή άλ
λων ειδικών.

Όρθώς γράφετε ότι πρέπει 
νά τάς παρακολουθούν, όχι μό
νον οί άνήκοντες εις τάς άνωτά- 
τας βαθμίδας τής ιεραρχίας, 
άλλά όλοι οί ενδιαφερόμενοι 
συνάδελφοι, ανεξαρτήτως βα
θμού, οϊτινες είναι κάτοχοι τής 
γλώσσης τοΰ όμιλητοΰ.

Έπ’ αΰτοΰ άς μοι έπιτραπή 
νά έκφράσω τήν βάσιμου έλπί- 
δα, δτι ή Σεβαστή Διοίκησις, 
έν τή μερίμνη της διά τήν εξύ
ψωσα* τοΰ μορφωτικού έπιπέ1· 
δου τών συναδέλφων, θέλει ά- 
ποδεχθή τήν πρότασίν σας.

Δέν νομίζετε δμως, δτι, διά 
νά έξυπηρετηθοΰν καί οί έν ταΐς 
επαρχίαις συνάδελφοι, θά έπρε
πε νά ένεργήσητε παρά τή Σε
βαστή Διοικήσει, ΐνα τό κείμε
νον τών ώς άνω διαλέξεων έκδί- 
δεται εις πολυγραφη μένα έστω, 
τεύχη και άποστέλλεται εΐς 
πάντα ενδιαφερόμενον;

Ή πρότασίς μου αΰτη άπτε- 
ται και ένός άλλου μεγάλου θέ
ματος, τουτέστιν τής παροχής 
ώρισμένων μορφωτικών διευκο
λύνσεων εΐς τούς συναδέλφους 
τών έπαρχιών.

Σχετιικώς μέ τό τελευταίου 
θέλω έπανέλθει εις άλλην ευκαι
ρίαν.

Ευχαριστώ θερμώς διά τήν 
φιλοξενίαν, κ. Διευθυντά, καί 
διατελώ,

Ύμέτερος
EM. Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΛΙΔΗΣ 

Λογ. Β'.
Μυτιλήνη, 2)6)1959

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ)ΚΟΥ 

—♦—
Κύριε Διευθυντά,

Θά σάς παρακαλέσω νά δη- 
μοσιεύσητε τήν παρούσα μου, 
πρός γνώσιν καί συιμμόρφωσιν 
τών αρμοδίων.

Εΐς τά γραφεία τοΰ Συλλό
γου μας καταφθάνουν τελευ
ταίως άφθονες καταγγελίες 
συναδέλφων μας διά τών οποί
ων μάς γνωρίζουν δτι πλεΐστοι 
Διευθυνταί Καταστημάτων καί 
ανώτεροι υπάλληλοι χρησιμο
ποιούν τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μας δΓ εργασίας ξένας πρός 
τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης 
καί μάλιστα δι’ εργασίας ανα
ξιοπρεπείς, πολλάς τών όποιων 
δέν δέχονται νά έκτελέσουν 
κΓ αύταί ακόμη αί ύπηρέτριαί 
των.

Δυστυχώς πολλοί τών συνα
δέλφων μας δΓ άγνωστους εις 
ημάς λόγους, δέχονται, εις 
βάρος τής υπηρεσίας, νά έκτε- 
λοΰν εργασίας ξένας προς τήν 
Τράπεζαν τής οποίας εΐναι 
έμμισθοι υπάλληλοι.

Μέχρις δτου λοιπόν ή άρμο- 
δία υπηρεσία τοΰ τμήματος 
Προσωπικού δΓ εγκυκλίου της 
τακτοποίηση τό ζήτημα, κα
λούνται οί συνάδελφοι όπως πε
ρί ορισθώσιν άποκλειστικώς καί 
μόνον εΐς τάς εργασίας τής 
Τραπέζης, άρνούμενοι κάθε άλ
λην εργασίαν, άποφεύγοντες 
ουτω τούς διαπληκτισμούς των 
μετά τών «Στελεχών» τής 
Τραπέζης ενώπιον πελατών έπί 
σοβαρά ζημία τοΰ Ιδρύματος. 
Εΰχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΜΗίΣ 
Πρόεδρος Συλλόγου Βοηθητι
κού Προσωπικού Εθνικής 

Τ ραπέζης

μιας, με ανωτατον πάντοτε οριον 
τάς εξ».

Σημειωτέον ότι οΐ υπάλληλοι ιι 
τής Εθνικής τών άνωτέρων βα
θμών δέν έλάμβανον τριετίας μέ 
τήν αυτήν έκταισ ιν ώς οί έκ τής 
τέως ’Αθηνών.

’Αλλά πέραν τών ανωτέρω έρω- 
τώμεν: Διατί ή ένταξις έγένετρ 
μέ βάσιν τήν χρονολογίαν 1.3.53 
ένφ είναι γνωστόν ότι απαντες οί 
ύπάλληιλοι οί προερχόμενοι έκ τής 
Εθνικής Τραπέζης προήγοντο άπό 
1)1 ή 1)7 έκαστου έτους;
Κύριε Διευθυντά,

‘Ως καί άνωτέρω άναφέραμεν 
δέν έπεκτεινόμεθα καί εΐς έτερα 
σημεία τής έν λόγφ έκθέσεως, δι
ότι καί μόνον έκ τών ώς άνω έκτε- 
θέντων προκύπτει, ότι τά έν 
αυτή δ ι αλαμίβανό μένα όχι μόνον 
δέν εΰστάθοΰν, άλλ' άντιθέτως ά- 
ποσκοποΰν εις τόν έξοστρακισμόν 
τοΰ βασικού τούτου αιτήματος τοΰ 
Προσωπικού.

"Οθεν παρακαλοΰιμεν υμάς όπως 
δώσητε εντολήν καί άρχ ίση άνευ 
περαιτέρω χρονοτριβής ή έπί τών 
ένδεδειγμένων βάσεων μελέτη τής 
έπανεντάξεως τοΰ Προσωπικού υ
πό προσώπων, τά όποια μέχρι σή
μερον ούτε εις τήν ένταξιν τοΰ 
1953 συνήργησαν, οϋτε τά ημί
μετρα τών προαγωγών 1956 - 57 
έμήρμοσαν, μέ σκοπόν τήν μοοταί-

ΙΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙίΙ

ωσι ν της πραγματοπο ιησεως της 
έντάξεως, διότι πάν ήμίμετρον έ
φ αρμό σθέν «ατά τό παρελθόν καί 
έφαρμοσθησόμενον εΐς τό μέλλον 
συνεπάγεται, όχι τήν άπάλειψιν 
τών ήδη υφισταμένων αδικιών, άλ
λά τήν προσθήκην νέων τοιούτων 
έπί τής σωρείας τών ύπαρχουσών.

Οί εκπρόσωποι του προσωπικού 
ενδιαφερόμενοι περισσότερον παν
τός άλλου διά τήν ηρεμίαν τής 
Τραπέζης καί την άποκατ άστασ ι ν 
δικαιοσύνης εις την εξελικτικήν 
πορείαν του, πιστεύουν ότι μόνον 
διά τής ορθής καί Αντικειμενικής 
τοποθετήισεως έκάιστου υπαλλήλου, 
θά δυνηθή το "Ιδρυμα άνευ ανατα
ραχών νά προχωρήση εις τόν ’ Ι
στορικόν δρόμον του.

Μέ τήν βεβαιότητα ότ. θέλετε 
είσηγηθή εις τήν Διοίκησιν άνευ 
ένδοιασμοϋ τήν πραγματοποίησιν 
τοΰ δικαίου τούτου υπέρ τού Προ
σωπικού μέτρου μέ βάσιν τά έτη 
ΰπηρεσίας καί τά ουσιαστικά καί 
τυπικά προσόντα παραιβλέποιντες 
τάς ύπό Αντιθέτου πνεύματος γε- 
νομένας έπ’ αΰτοΰ εισηγήσεις. 

Διατελσΰμεν 
Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
* 0 Γεν. Γραμματεύς 

ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ
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TO ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΗ ΘΕΜΑ

■- - - - - ► Σ υνέχεια έκ τής 1ης σελίδος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ 

1. Τροποποιείται κυρίως τό 
άρθρον 10 τού Καταστατικοί! τού 
Ταμείου Συντάξεων «περί κανονι
σμοί! συντάξεων» έξομοιούμενον 
προς τό αντίστοιχον άρθρον τοΰ 
Καταστατικού τοΰ Τ. Σ. Προσω
πικού των Τραπεζών "Ελλάδος καί 
Κτηματικής. Οϋτω ή χορηγουμένη 
σύνταξις θά υπολογίζεται έπί 
των αντιστοίχων αποδοχών τού έν 
ένεργεία προσωπικού (δηλ. δασι
κού μισθού πίλέον προσαυξήσεων 
καί Επιδομάτων πολυετίας) μέ πο- 
σοστόν 2% κατ’Ετος ύπηρεσίας μέ 
άνώτατον οριον τά 80%. Διά τούς 
flSrj συνταξιούχους σκοπεΐται νά 
ληφθή ώς βάσις ό μισθός τοΰ μη
νάς Μα'ί'ου 1959.

"Η τοναύτη τροποποίησις άπο- 
φασισθεΐσα παρά τού Δ. Σ. τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων υπεβλήθη εις 
τό έδρεΰον εις τό Ύπουργεΐον 
’Εργασίας. Συμβούλιων Κοινωνι
κών ’Ασφαλίσεων (Σ.Κ.Α.) προς 
επίκύρωσιν, μετά την όποιαν θά 
δημοσιεύσω μεν λεπτομέρειας έπί 
τού τρόπου υπολογισμού τών συν
τάξεων, τάς έπ ι-βαλ λσμίναίς εκ
πτώσεις καί περίληψιγ τής άπο- 
φάσεως.

2. "Ως πρός τό Ταμεΐον Αντα
σφάλειας έξομοιοΰ^αι ό τρόπος υ
πολογισμού τής π.αοεχομένης πα
ρά τού Ταμείου Ποονοίας Υπαλ
λήλων Τοαπέζης ’Αθηνών άποζη- 
μιειώσεως πρός την τοιαυτη.ν τού 
Ταμείου Αύτοασφαλείας Προσω
πικού ’Εθνικής Τραπέζης, ήτοι:

Διά τά 1 5 πρώτα έτη 1 00% τών 
έτησίων αποδοχών προσαυξανόμε
να κατά 8% 5Γ έκαστον έτος μέ
χρι τών 25 ετών καί 5% δι’ έκα
στον έτος πέραν τούτων, μέ άνώ
τατον οριον 255%

Σημειωτέον οτι έξομοιοΰνται 
καί αί εισφορά! τών ήσφαλισμένων 
αύξανόμεναι αί μεν τώιν τής ’Εθνι
κής από 4% εις 4,50% αιϊ δέ τών 
τής ’Αθηνών άπό 3% ιείς 4,5%.

3. "Ως πρός τό "Επικουρικόν 
Ταμεΐον, ασφαλίζονται οι συνά
δελφοι έκ τής τ. Τραπέζης ‘Αθη
νών εις τόν Λογαριασμόν Έπι- 
κουρήσεως τού Προσωπικού Εθνι

κής Τραπέζης, υποκείμενοι εις την 
σχετικήν εισφοράν, ήτις είναι διά 
τόν ήσφαλισμένον 3% διά δέ τήν 
Τράπεζαν 6%.

Ώς έμφαίνεται έκ τής Επιβο
υλής καί μόνον εισφοράς εις τούς 
συναδέλφους έκ τής τ. Τραπέζης 
’Αθηνών έκ 4,5%, ήτις ϊσχυε διά 
'τούς τής Εθνικής έπεβάλλετο ο
πωσδήποτε ή αντί στοίχος αΰξη- 
σις τών αποδοχών.
ΠΑΡΟΧΑΙ ΕΞ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Άπεφασίσθη όπως χορηγούνταν 
ύπό μορφήν επιδόματος θέσεως, 
διά τόν καθορισμόν τοΰ οποίου θά 
λαμβάνεται ύπ’ όψιν:

α) "Ο βαθμός, 6) Ή έκτε- 
λουμένη υπηρεσία, γ) "Η κατηγο
ρία τού Ύποκ)τος, καθοριζομέντγ 
άναλόγως τής μικτής άποδόσεως 
αύτού, (δηλ. εις τραπεζικός καί 
ασφαλιστικός έργασίας).

Διά τήν Διοίκησιν, ήτοι Διευ- 
θυντάς, Ύποδιευθυντάς, Προϊστα
μένους Τμημάτων καί Υπηρεσιών, 
καί διά τούς Διιευθυντάς τών Ε
παρχιακών καί Περιφερειακών1 Υ
ποκαταστημάτων καθωιρίσθησαν ήκ 
δη τά ποσά.

Διά τούς Διευθυντάς τών μεγά- 
λων Κατ) των (Κεντρικού, Στα
δίου, Μητροπόλεως, Πειραιώς,, 
Θεσ)νίκης) καί τούς Ύποδ)ντάς, 
Προϊσταμένους Τμημάτων, Υπη
ρεσιών, Εντεταλμένους αυτών καϊ 
τών λοιπών Ύποκ)των, οΰδέν κα- 
θωρίσθη, άφεθέν ώς έπληροφορήθη- 
μεν όπως ρυθμισθή κατά περί- 
πτωσιν(! )

’Εάν ή πληροφορία μας άλη- 
θεύη, είναι φανερόν, οτι, ό μη διά 
φανερός άποφάσεως τής Διοική- 
σεως καθορισμός τών έπιδομάτων 
εις τά Κατ)τα και Ύποκ)τα, δη
μιουργεί έναν παράγοντα αταξίας 
ηθικώς άπαράδεκτον.

Καθήκον συνεπώς τών αρμοδί
ων, είναι δπως δώσουν τάς έπιβαλ- 
λομένας έξηγήσεις, τάς όποιας 
ευχαρίστως θά δημσσιεύσωμεν.

Σημειωτέον ότι διά τήν Διοί- 
κησιν τά ανωτέρω καθοριζόμενα ε
πιδόματα κατεβλήθησαν άπό τού 
Ιουλίου, επικρατεί δέ ή σκάψις, 
όπως, διά ,τά Ύποκ)τα έφαρμο- 
σθή άπό 1)9)59,

-φ-

ΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΙ ΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟΥ 

Έζητήθη ή χορήγηαις ποσο
στιαίας αυξήσεως συμψώνως 
πρός τά πρότερον ύπό τού 
Συλλόγου αίτηθέντα, ή όποια 
νά καταλείπη εις τούς κατωτά- 
τους βαθμούς τουλάχιστον κα
θαρόν ποσόν 250 δρχ. μηνιαί- 
ως, νά έχη δέ αναδρομικήν ί- 
σχύν άπό 1)1)59, ώς αί διδό
μενοι διά διαιτητικών αποφά
σεων αυξήσεις εις έτέρους κλά
δους Εργαζομένων. "Η τοιαύτη 
τροποποίησις άφίνουσα έλαχί- 
στην ικαθαράν αΰξησιν εϊς τούς 
μισθούς τοΰ προσωπικού 10%, 
άνταποκρίνεται είς τάς δυνα
τότητας τής Τραπέζης, ττροσ- 
θέτουσα μόνον 3 έκατ. έτησίως 
είς τήν προϋπολογισθε,ΐσαν δα
πάνην, άτι να ήδη καταναλί- 
σκονται είς δαπάνας μή απα
ραιτήτους.
2. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ

ΚΟΥ
Έδέχθη τάς τροποποιήσεις 

τοΰ Καταστατικοΰ τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων, έπικροτεί τάς έ- 
νεργείας πρός ένοποίησιν τών 
’Ασφαλιστικών Όργανισμ ώ ν 
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέ
ζης, έπί δικαίας καί ορθής ά- 
σφαλιστικώς, βάσεως.

‘Ως πρός τήν οικονομικήν ό
μως έπιβάρυνσιν τής Τραπέζης 
καί τών ήσφαλισμένων, ανεξαρ
τήτως τής πάντοτε ύφισταμέ- 
νης προθέσεώς του όπως συν- 
τρέχη τούς συνταξιούχους, έττει- 
φυλάχθη διά τόν λόγον, ότι, αυ
τή έξασθενίζει τήν ύποχρέωσιν 
τών κυρίων ύπευθύνων τών ζη- 
,μιωσάντων τούς ’Ασφαλιστικούς 
μας ’Οργανισμούς.

3. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞ
ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΡΩΝ.
Ή άποφασισθεΐσα κατανομή, 

καθ’ ήν τό 1 0% τών υπαλλήλων 
καρποΰται τό 70% τών άσφαλί- 
στρων καί τό 90% τό 30% αύ- 
τών, κρίνεται άδικος καί άνα- 
θεωρητέα. Ό Σύλλογος καθ’ ύ- 
ποχώρησιν έζήτησεν όπως άνα- 
βιβασθή τό κατά τό τέλος έκά- 
στου έτους χορηγούμενου πο
σόν έξ άσφαλίστρων, ιείς τό μή 
λα-μβάνον μηνιαΐον έξ αύτών 
επίδομα Προσωπικόν άπό 30% 
είς τό 50% τοΰ μηνιαίου μι
σθού, μέ καπώτατον οριον δρχ.
1.000 άντι τοΰ υφισταμένου έκ 
δρχ. 800.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
δυστυχώς δέν προσανατολίζε
ται εΰμενώς πρός τάς ανωτέρω 
άφορώσας τάς άπαδοχάς καί 
τά άσφάλιστρα προτάσεις τοΰ 
Συλλόγου, έμμένουσα είς τά 
ύπ* αύτής είσαγόμενα «μέτρα» 
δημιουργούσα οΰτω «κατάσΌ- 
σΐν» παρά τάς άντιθέτους άρ- 
χικάς δηλώσεις τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ, ότι δηλ. τά «μέτρα» δέν 
θά ίσχύσουν έάν δέν ληφθοΰν 
ύπ’ όψιν και αΐ προτάσεις τών 
Συλλόγων.

Σημειωτέον ότι έπί τών ώς 
άνω ένεργειών τοΰ Συλλόγου 
Ε.Τ.Ε. έτηρήθησαν ενήμεροι ά- 
παντες οΐ Σύλλογοι τοΰ Προ- 
Όωπικοΰ τής Τραπέζης, οϊτινες, 
ιδία ώς πρός τά οικονομικά αι
τήματα, ειύρίσκονται έν άπολύ- 
τω συμφωνίρ, συνεπώς ή έκ 
-τής μή αποδοχής τών προταθει- 
σών βελτιώσεων κατάστασις 
θέλει άντιμετωπισθή ύφ’ όλων 

’τών Όργοίνώσεων τοΰ Προσω
πικού άπό κοινού.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΕΡΑΤΩΟΗΣΑΝ ΑΙ ΠΡΟΑΓΟΓΑΙ ΣΕΙΡΑΣ 1958 
ΚΑΙ ΠΑΑΑΙΟΤΕΡΟΝ - ΑΙ ΤΟΥ 1959 ΑΡΧΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΗΤΑ ΑΤΟΠΑ - Η ΟΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΡΥΘΜΙΖΟΥΣΑΟΡΙΣΤΙΚΩΣΤΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΑΙΚΗΘΕΝΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΝ TOY Ι953 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ A‘

Διά τών έκδσθεισών καί κύκλο- 
φορησασών Εγκυκλίων Δ) τέως 
ύπ’ άριθ. 31 )3.6.59, 35)25.6.59 
καί 39)13.7.59 σειράς Α", δι’ 
ών άνεκοινώθησαν oct προ,αγωγοί 
Τμημ)χών Α' καί άνωτέρων βα
θμών σειρών 1 954-1 958,Λογιστών 
Α' πρός Ύποτμ)χας σειράς 1958 
καί Ύποτμηματαρχών πρός Τμη- 
ματάρχας Β' σενράς 1958, ώς 
καί αντίστοιχοι προσαυξήσεις, 
έκλεισεν ό κύκλος τών έν καθυστε
ρήσει προαγωγών, κατά δήλωσιν 
δέ τής Διευθύνσεως Προσωπικού/

αί ενήμεροι πλέον προαγωγαί σει
ράς 1959 θ’ αρχίσουν άπό τρέ
χοντος μηνάς, ώστε ιμέχρι τέλους 
τού Φθινοπώρου νά Εχουν περατω-
θή·

Έπ’ ευκαιρία τής περατώσεως. 
τών προαγωγών, ό Σύλλογος έξε- 
δωσε την ύπ’ άριθ. 12)1.7.59 α- 
νακοίνωσιν, δι’ ής έφερεν είς γνώ- 
σιν τού Προσωπικού τά κυρ,ιώτε- 
ρα σημεία τά άποτελοΰντα πηγήν 
αδικιών διά τούς κρινομένους. 
Ταΰτα είναι:

1) Ή έπι βολή έξαμήνου καθυ-

ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣ IN ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑ 15%

ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ

Τήν 18ην Ιουνίου1 τό Προσω
πικόν τοΰ Ο, Τ. Ε. έκήρυξε 
24ωρον πανελλαδικήν απεργίαν 
μέ αίτήμοττα: 1 ) Τήν αΰξησιν 
τών άποδοχών κατά 15% 2) 
Αΰξησιν ποσοστού κλιμακίων 
άπό 8 είς 9% καί 3) Καταβο
λήν τοΰ 1% ύπέρ τής Εργατι
κής Κατοικίας ύπό τοΰ ΟΤΕ 
4) Προκαταβολή έναντι τούτων, 
ενός δεκαπενθημέρου.

‘Η Διοίκησις τοΰ ΟΤΕ και 
τό αρμόδιον Ύπουργεΐον άντ’ι 
τής συζητήσεως καί ίκανοποιή- 
σεως τών προβληθέντων αιτη
μάτων προέβη είς μερικήν έπι- 
στράτευσιν τοΰ άγωνιζομένου 
Προσωπικού. Είδικώς έπεστρα- 
τεύθησαν 551 τεχνικοί και υ
πάλληλοι, έπί συνόλου 6.500.

Τό άνελεύθιερον τούτο μέτρον 
προεκάλεσε τήν άγανάκτησιν 
τών έργαζομένων καί τών κυρι- 
ωτέρων των ’Οργανώσεων. Πέ
ραν τής άποσταλεϊσης παρά 
τής "Ομοσπονδίας Τηλεπικοι
νωνιών καί τών Συλλόγων τοΰ 
ΟΤΕ τηλεγραφηιμάτων διαμαρ
τυρίας πρός τήν έν Γενεύη συν- 
διάσκεψιν τοΰ Διεθνοΰς Γ ραφεί
ου ’Εργασίας, παρομοίαν δια

μαρτυρίαν πρόςτό Δ.Γ.Ε.καί τήν 
Κυβέρνησιν, άπέστειλαν ή ’Ο
μοσπονδία Τραπεζοΰπαλλήλων 
καί ά Σύλλογος Εθνικής, έντο
νος δέ διαμαρτυρία πρός τήν 
Κυβέρνησιν μέ αίτημα τήν άρ- 
σιν τοΰ μέτρου έγένετο ύπό τής 
ΓΣΕΕ καί τοΰ ΕΚΑ. ’Αλλά τήν 
καλλιτέραν άπάντησιν έδωσε 
αυτό τοΰτο τό προσωπικόν τοΰ 
ΟΤΕ, συμμετασχόν κατά 95% 
είς τήν απεργίαν, παοά τάς 
παντοειδείς πιέσεις καί άπει- 
λάς.

Μέ τήν ίδιαν συνοχήν καί απο
φασιστικότητα κατήλθε τήν 27.
6.59 είς δευτέραν 24ωρον ά 
περγίαν τήν δέ 3.7.59 κατήλθε 
είς 3ώρους κλιμακωτάς απερ
γίας καί αμέσως τήν έπομένην
4.7.59 είς τρίτην 24ωρον άπερ- 
γίαν, αΐτινες έσημείωσαν τήν 
αυτήν έπιτυχίαν.

Τό Ποοσωπικόν τοΰ ΟΤΕ. εί
ναι άποφασισμένον νά μή ύπο- 
χωρήση, αναμένεται δέ νέα ά- 
πόφασις τών Όργανώσεών του 
σχετικώς μέ τήν συνέχισιν τοΰ 
άγώνος, μέχρι τής ΐκανοποιή- 
σεως τών προβληθέντων αιτη
μάτων.

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ * ΜΟΥΡΚΟΥΤΑΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ

Κατά τάς γενομένας τήν 9) 
6)59 άρχαιρεσίας διά τό Τα
μεΐον ’Αλληλοβοήθειας Υπαλ
λήλων Εθνικής Τραπέζης, έπα- 
νεξελέγη τό ύπό τόν κ. Νικ. 
Μουρκουτάν ψηφοδέλτιον λα- 
βόν ψήφους 864 Εναντι τοΰ ύπό 
τόν κ. Α. Παπακωνσταντόπου- 
λον, λαβό'ντος ψήφους 188.

Αί έπακαλουθήσασαι τήν 1 1 ) 
6)59 άρχαιρεσίαι άνέδριξαν 
τόν έπιτυχόντα συνδυασμόν είς 
τήν Διοίκησιν τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ., 
ής ή σύνθεσις έχει ώς ακολού
θως:

Πρόεδρος : Ό κ. Ν. Μουρ- 
κουτάς, Αντιπρόεδρος : ό κ. 
’Αλ. Σεντέρης, Διευθύνων Σύμ

βουλος: ό κ. Άνδρ. Περεσιά- 
δης, Σύμβουλοι: ή κ. Μαρίκα 
Ζωημίχου καί οί κ.κ. Κων. Πα- 
παγιαννάκης, Νικόλ. Μακρίδης, 
Λιον. Μοντεσάντος, Άντ. Κατ- 
τάκης, Ίωάν. Μαρκογιάννης.

Τό Διοικ. Συμβούλιον δΓ ά- 
νακοινώσεως πρός τό Προσωπι
κόν, εύχαριστεΐ τοΰτο διά τήν 
άνανέωσιν τής έμπιστοσυνης; 
του, ύπόσχεται τήν καταβολήν 
κάθε προσπάθειας διά τήν καλ- 
λιτέραν καί άρτιωτέραν λει
τουργίαν τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί 
ζητεί τήν πρός τοΰτο συνδρο
μήν καί κατανόησιν παρά πάν
των τών συναδέλφων.

Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΤΩΤΟΥΛΟ ΓΙΣΤΟΥΑ’ 
ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ I-1-1958

Διά πράξεως Διοικήσεως 
ιέχορηγήθη μία προσαύξησις έκ 
10% είς 32 Τμηματάρχας Α' 
πρός τακτοποίησην τής προσ- 
γενομέιης είς αΰτους άδικίας 
έκ τής έφαρμογής τής παρα
γράφου ζ' τοΰ άρθρου 34 τοΰ

Οργανισμού βάσει τοΰ οποί
ου έγένετο ή ένταξις τοΰ 1953.

Αί διάφοροί άποδοχών αί ό
ποιοι προκύπτουν έκ τής χορη- 
γήσεως τής έν λόγω τριετίας 

θά καταβληθούν άπό 1.7.58.

Κατόπιν προσφυγής τοΰ 
Συλλόγου "Υπαλλήλων Τραπέ
ζης ’Αθηνών, τό Συμβούλιον 
τής ’Επικράτειας διά τής ύπ’ 
άριθ. 955) 1959 άποφάσεώς του 
ήκύρωσε τήν άπό 30)6)58 κοι
νήν άπόφασιν τών κ.κ. ‘Υπουρ
γών Έργασίας καί Συντονι
σμού καθ’ δ μέρος αΰτη έπέβα- 
λε ύπό τύπον έπιδομάτων ώρι- 
σμένα κατά βαθμόν ποσά, αν
τί ποσοστού 1 5% ώς ή ύπογρα- 
φεΐσα μεταξύ Σ υλλόγων και 
Τραπέζης Συλλογική σύμβα- 
σις προέβλεπε.

Κατόπιν τούτου οί Λογισταί

στε,ρήσεως είς τούς Δοκίμους, καί 
"Υπολογνστάς καί έτησίας είςτούς 
Λσγιστάς Β', τούς φέροντας είς 
τάς έκθέσεις των τον χαρακτηρι
σμόν «καλός». Ή κακή αντη άρχή 
ίσχύουσα πρότερον διά τούς Λογι- 
στάς Β' καί μόνον δΓ έξάμηνον, 
έ'λαβεν τήν τοιαύτην εκτασιν έπί 
παρούσης Διευθύνσεως Προσωπι
κού.

2) Ή πρός διχασμόν τού Προ
σωπικού είσαχθείσα άρχή τών 
«κατ’ εκλογήν» προαγωγών κίς 
τούς κατωτέρους τού Λογ ιστού 
Α' βαθμούς, διά τινας υπαλλή
λους φέροντας είς τάς έκθέσεις 
των τόν χαρακτηρισμόν «άριστος». 
Διότι α) δέν έγένοντο απαντες 
οί χαρακτηρισθέντες οΰτω καί 6) 
Είναι άκατάνόητον τόδτι ένώ υπάρ
χουν 6 βαθμίδες ποιότητας τού υ
παλλήλου" (διακεκριμένος, αρι- 
στος, πολύ καλός, καλός, σχεδόν 
καλός, μέτριος) ό είς τήν δεύτε
ρον κατατασσόμιενος νά ποοάγη·· 
ται «κατ’ έκλογήν» καί ό είς τήν 
τετάρτην νά ύφΐσταταί1 καβυστέ- 
οησιν. Αΰθαι,ρέτως δηλ. ή Επιτρο
πή Προαγωγών γίνεται ύπερνομο- 
θέτης καί δημιουργεί κατάστασιν 
περιορίζουσαν τήν ποιοτικήν κλι- 
•μάκωσιν είς τρεις ή τέσσαρας 
μόνον βαθμίδας.

3) Τό άρθρον 1Q τού ’Οργανι
σμού «πεοί προαγωγών» συνειχώς 
παραβιαζόμενον καί δη ώς πρός 
τόν προβλεπόιμενον διά τούς κάτω 
τού Λογ ιστού Α' βαθμούς συνολι
κού χρόνου, κατά τήν κρίσιν τών 
άνωτέρων βαθμών έτηρήθη εύλα- 
βώς διά νά προαχθοϋν Τμ.ημ)χαιΐ 
Β" είς Α' άμέσως μετά συμπλή- 
ρωσιν τριετίας, άνεξαρτήτως συνο
λικού χρόνου ύπηρεσίας.

4) Έσημειώθη εϊς τινας περι
πτώσεις διάφορος μεταχείρισις 
μεταξύ συναδέλφων Κέντρου καί 
Επαρχιών, τών τελευταίων μή κα- 
ταλαβόντων οργανικούς βαθμούς 
κατά τήν ένδεδειγμένην άναλογίαν.

5) Έξαιρετικώς δυσανάλογος 
ϋπήρξεν ό άριθμος τών προαχθέν- 
των Σνμπρ. "Υπ)ντών είς Ύποδ) 
ντάς (98% πλέον τών προβλεπο- 
μένων ύπο τού ’Οργανισμού θέσε
ων ένώ είς τούς Τμηματάρχας ή

ΰπέοβασις είναι μόνον κατά 40—
44%)

Ώς γνωστόν ή συμμετοχή τής 
Συλλογικής έκπροσωπήσεως είς 
τήν Επιτροπήν Προαγωγών (πλήν 
τής κρίσεως άνωτέρων τού Τμη- 
ματάρχου Α' βαθμών, εϊς ήν δέν 
συμμετέσχε) είναι ανευ ψήφου, α
πλώς συμβουλευτική. Παρά τό γε
γονός τούτο, κατ’ έπανάληψιν δι- 
εκή,ρυξεν, οτι είναι άντίθετος καί 
πολέμιος πόσης άδικίας διά τών 
διατιθέμενων δέ παρ’ αύτής μέ
σων ύπεστήριξιε τάς άπόψεις της, 
μέ άποτέλεσμα τόν κατά δύναμιν 
περιορισμόν τών είς βάρος τών 
κ.ρινσμένων άδνκιών. Μή καμιπτο- 
μένη δέ έκ τών πάσης φύσεως άν
τ ιδ.ράσεων καί άντιξοοτήτων, άντι- 
μετωπίζει τάς προαγωγάς Ετους 
1959, λαμβάνουσα τάς έξης θέ
σεις:

1 ) ‘Ο χαρακτηρισμός «καλός» 
νά παύση ν’ άποτελή αιτίαν κα- 

-θυστερήσεως προαγωγής καί ό «ά
ριστος» αιτίαν προαγωγής κατ’ έ
κλογήν, ή οποία διά τούς κάτω 
τοΰ Λογιστοϋ Α" βαθμούς πρέπει 
νά έκλειψη. -

2) Νά παύση ό ’Οργανισμός έ- 
φαρμοζόμενος κατά βούλησιν είς 
τρόπον ώστε νά ΰποθάλπωνται- «εύ- 
νοιαι».

3) Οί συνάδελφοι τών έπαριχι- 
ών νά κρίνιωντα,ι βάσει τών ικα
νοτήτων των καί τών δυνατοτήτων 
χρησιμοποιήσεώς των καί οχι βά
σει τών θέσεων, άς κατέχουν.

4) Έάν ή παρατηρηθεΐσα αϋξη- 
σις τών οργανικών θέσεων τών ά- 
νωτάτων βαθμών δικαιολογείται, 
ώς ισχυρίζεται ή Διεύθυνσις Προ
σωπικού, λ άγω άναδιοιργανώσεως 
τών ‘Υπηιρεσιών τής Τρσπέζης, έ- 
πιβάλλεται όπως, άνάλογος αϋ- 
Εησις οργανικών θέσεων γίνη καί 
είς τούς ύποτμ)χας καί τμημ)χας. 
"Οσον άφορά δέ τό δίκαιον τού 
μέτρου κρίσεως τών γενομένων 
προαγωγών άνωτάτων βαθμών, ή 
τΤραπεζιτική» θά δημοσίευση 
προσεχώς πίνακα έμφσίνονταΙ 
τούς κριθέντας, κατ’ άρχαιότητα, 
είς τήν Τράπεζαν καί είς τόν τε- 
Χευταΐον βαθμόν, ώστε τό Προσω
πικόν νά διαμόρφωση ιδίαν γνώ
μην.

ΠΑΛΙΝ ΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ;

Β' μετά τριετή. ευδόκιμου υπη
ρεσίαν είς τόν βαθμόν και μετά 
διετή οί Ύπσλογισταί Α' καί 
Β', οΐ Κλητήρες, Εϊσπράκτορες 
καί Τεχννται Β" καί Γ". δικαι
ούνται νά λαμβάνουν προσαύ- 
ξησιν 1 5% έπι τοΰ βασικού των 
μισθού.

Ή ισχύς τής συμβάσεως αρ- 
χεται άπό 1)1)58, ώς ύπεγρά- 
φη, συνεπώς οΐ κριθέντες διά 
τό 1958 πρός λήψιν τοΰ σχετι
κού Επιδόματος συνάδελφοι, δι
καιούνται άναλόγων διαφορών 
άναδρομικώς.

Ό ‘Υπουργός τής Εργασίας | 
κ. Δημητράτος έξ άφορμής τών j 
διαφόρων δημοσιευμάτων καί j 
τών πρός αυτόν γενομένων δια- ! 
βημάτων έκ μέρους τών διαφό
ρων έργατοΰπαλληλικών ’Οργα
νώσεων σχετικώς μέ τό μυστι
κός κα! έρήμην πών -εκπροσώ
πων τών εργαζομένων έκπονη- 
θέν σχέδιον Κώδικας περί Ι.Κ. 
Α., άφοΰ προέβη είς δηλώσεις 
καθησυχαστικάς, διά τούς Εν
διαφερομένους, χαρακτηρίσ α ς 
τόν προκληθέντα θόρυβον ώς 
αδικαιολόγητον, κατέληξε είς 
τήν δήλωσιν, δτι . .ή Κυβέρ- 
νησις έχει ήδη. συγκροτήσει

’Επιτροπήν, ή όποια μελετά γε
νικότερου τό δλον θέμα τής 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως έν τψ 
πλαισίψ τοΰ όποιου θά έξετα- 
σθοΰν και τά θέμοττα τοΰ I ΚΑ».

Ή τοιαύτη δήλωσις δλως ά- 
νησυχητική διά τούς ήσφοίλι- 
σμένους είς αΰτοτελή άσφοολι- 
στικά Ταμεία άπασχολεΐ σοβα- 
ρώς τάς οικείας ’Οργανώσεις, 
αί όποια ι παρακολουθ ούν τό 
ζήτημα άποφασισμέναι νά άνα- 
λάβουν σκληρούς, ώς και είς 
τό παρελθόν, αγώνας διά τήν 
σωτηρίαν τών άσφαλιστικών 
των ’Οργανισμών.

01 ΧΩΡΟΙ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗ ΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Έπί τού άνωτέρω θέματος, ό χώρου καί πεπιολιτισμένης έμφα- 
Σέλλογος υπέβαλε πρός τήν Δι- ; νίσεως. Καί ναι μέν διά τά Κατ) 
οίκησιν τής Τραπέζης τό άχό-j τα περιφεριείας Αθηνών είς α
λουθον υπόμνημα:
Κε Διοικητά,

'Έχοιμειν τήν τιμήν νά γνωρίσω- 
μεν Ύμϊν ότι έκ τώιν συχνών έπι- 
σκέψεών μας είς τά διάφορα Κα
ταστήματα τής περιφερείας ’Αθη
νών καί Πειραιώς διεπιστώσαμεν, 
δτι τινά έκ τούτων ουδόλως πλη
ρούν τάς προϋποθέσεις συγχρόνων 
Τραπεζιτικών Καταστημάτων, ού
τε ώς πρός τήν έμφάνισίν των ώς 
κτιρίων, άλλ’ ούτε, δπερ καί τό 
κυριώτερον, άπό άπέψεως συνθη
κών έργασίας τοΰ έν αύτοϊς Εργα
ζομένου προσωπικού.

Είναι μενωτικόν, κατά τήν γνώ
μην μας, διά τό πρώτον τής χώ
ρας πιστωτικόν "ίδρυμα, νά στε- 
γάζηται είς χώρους ώς οΰτοι τής 
οδού Εύριπίδου, Πολυκλείτου, Θε
μιστοκλέους, Πατησίων κ.ά. καθ' 
ήν στιγμή,ν έτεραι έμπορικαί Τρά- 
πεζαι ήσσονος σίκανοιμιικής σπου- 
δαιότητος Εχουν καταλάβει επι
καίρους καί Επιζήλους θέσεις, ώς) 
τά Κατ)τα τής Ίιονιικής - Λαϊκής 
είς τήν γωνίαν ‘Αγ. Κων)νου καί 
Σωκράτους, τής Έμποιρ, Πίστεως 
είις τήν γωνίαν Πατησίων καί Βε- 
ρανζέρου καί τά άνετώταται Κατ)- 
τα τής Εμπορικής είς τήιν οδόν 
Θεμιστοκλέους, πλατείας Βάιθης, 
Μακρυγιάιννη, Συντάγματος κλπ,

"Ωσαύτως έν τή περιφερείςι τού 
Πειραιώς τά άποδοτικώτατα Κατ) 
τα τής Τραπέζης μας Ζέας καί

προβάλλεται τό Επιχείρημα τής 
δυσχερούς έξευρέσεως χώρων δύ- 
ναται νά κριθή δικαιολογημένη 
βραδύτης τις περί τήν ρύθμισνν 
τού ζητήματος, όμως διά τά ρη- 
θέντα Κατ)τα δΓ α έκκρειμούν αϋ- 
τήσεις οίκοδομήσεως ή έπεκτάσε- 
ως είς ήδη άγορασθέντας χώρους, 
οϋδεμία, καθ’ ημάς, δικαιολογία, 
δύναται νά προβληθή.

Αί είς τά Κατ)τα ιδίως Εΰρι- 
πίδου, Πολυκλείτίου, Θεμιστοκλέ
ους, έπικρα.τούσαι συνθήκαι, προσ- 
βάλλουσαι τήν άξιοπρέπειαν τοΰ 
Ιδρύματος καί τήν υγείαν τών έν 
αύτώ έργαζομένων, μέ συνέπειαν 
τήν μείωσιν τής άπαδοτικότητός 
των, έπι βάλλουν τήν άνευ χρονο
τριβής έξεύρεσιν καταλλήλων καί 
άνθρωπινών οικημάτων διά τήν 
έγκατάστασιιν τών υπηρεσιών των.

ιΒέβαιοι δτι γνωρίζετε καλώς 
τήν σημασίαν,ήν αποδίδει τό συν- 
αλλασσόμενον κοινόν είς τήν έμφά- 
νισιν τών Τραπεζών, παρακαλοΰ- 
μεν δπως έκδώσητε τάς δέουσας 
διαταγάς διά την ταχεΐαν ρύθμι- 
σιν τών στεγαστικών αναγκών 
τών άνωτέρω "Υποικ)των.
25 ’Ιουνίου 1959
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