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ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ

Η ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΚΑΙ ΡΑΓΔΑΙΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΔΠΕΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
Ή κατόπιν τοϋ προκύψαντος ζη- ωρήσας τούς λόγους τής παραιτήσε- 

τήματος παραίτησις Συμβούλων τού ως ώς μή δεδικαιολογημένους, δΓ ό 
Ταμείου Υγείας έσχεν ώς άποτέλε- καί δέν έγένοντο αύται, ώς έδήλω- 
σμα τήν υποβολήν αίτήσεως έκ μέ-. σεν, άποδεκταί ύπό τοϋ Συμβουλίου, 
ρους σοβαρού άριδμοϋ Συναδέλφων Μετά έλαβε τόν λόγον ό· παραι- 
πρός σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής τηδείς Σύμβουλος κ. Θεόδ. Θεοδω- 
Συνελεύσεως τού ΤΥΠΕΤ, ήτις έλαβε ρίδης, όστις άνέπτυξε,-ύπό τά άλλε- 
χώραν τήν 14ην τρέχ. μηνάς έν ταΐς πάλληλα καί παρατεταμένα χειρο- 
αίδούσαις τής Λέσχης τού Συλλόγου κροτήματα τής Συνελεύσεως, τούς 
μας. λόγους τής παραιτήσεώς του.

’Από τής 4.30 μ. μ. ήρχισαν οί Συν- Έν συνεχεία τόν- λόγον έλαβεν ό 
άδελφοι προσερχόμενοι άδρόως καί Συνάδελφος κ. Έμμ. Μπαρούμης 
μετά πάροδον ολίγης ώρας α! αϊδου- όστις, ώς παρακολουθήσας τάς παι- 
σαι άμφοτέρων των ορόφων ήσαν δικός έξοχός άπ' άρχής μέχρι τέ- 
κατάμεστοι. λους, παρέσχε διαφωτιστικά στοι-

Είς τήν έπί τετράωρον διαρκέσα- χεΤα εις τήν Συνέλευσιν, ήμφισβήτη- 
σαν Συνέλευσιν, ύποβοηδηδεΤσαν σε τά ύπό τοϋ κ. όίκονομοπούλου 
διά τών έγκατεστημένων δύο μικρό- λεχδέντα καί τελικώς έπέκρινε τήν 
φώνων, έπεκράτησε πλήρης κοσμιό- στάσιν του όσον άφορά τήν άναφυ- 
της καί άλληλοσεβασμός ώς πάν- είσαν διαφωνίαν, 
τότε. Έν συνεχεία έλαβον τόν λόγον οί

Πρώτος έλαβε τόν λόγον ό Πράε- κ. κ. Κων. Άποστολόποτλος, Πρόε
δρος τού Ταμείου κ. Χρ. Οίκονομό- δρος τού Συλλόγου μας, Όδ. Θα- 
πουλος, όστις σύμφωνα μέ τήν ήμε- λασσινός, Χρ. Βούλγαρης, Βασιλ. 
ρησίαν διάταξιν άνέπτυξε έν πλάτει Γιαννόπουλος, Ίώάν. Μούτσελος, Γ. 
τούς λόγους οϊτινες έπροκάλεσαν Θεοδώρου, Κωνστ. Μελισσαρόπου- 
τήν παραίτησιν τόσον τοϋ Συμβού- λος, Άλέξ. Παπανικολόπουλος, Άδ. 
λου καί Διευδυντοϋ τοϋ ΤΥΠΕΤ κ. Θ. Λεβεντόπουλος, Δημ. Παπαδόπου- 
Θεοδωρίδου, όσον καί τοϋ Συμβού- λος, Καραγιάννης, Μιλτ. Συμεωνί- 
λου κ. Στυλ. Βούτση (Ύποκ)τος Πει- δης, Κωνστ. Χαύτας, Παρ. Σταμό- 
ραιώς) καί τοϋ κ. Κ. Κατσιάμπα (Ύπ) πουλος, Άχ. Τζώρης, Χρ. Άποσκίτης 
τος Μητροπόλεως) καί κατέληξε δε- καί Ίωάν. Μπονάτσος.



Ό Συνάδελφος κ. Σπ. Βασιλάπου- 
λος, διαβλέπων ότι τραχύτατοι άγο
νες περιμένουν τόΠροσωπικόν, έτό- 
νισε την άνάγκην τής ένότητος καί 
τήν έξουδετέρωσιν τών λόγων, οϊτι- 
νες προκαλοϋν έχδρότητας, ώς εί
ναι ή άνάμιξις τοϋ Συλλόγου τε
λευταίως εις τούς λοιπούς οικονομι
κούς 'Οργανισμούς τού Προσωπικού.

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας, 
παρεμβαίνων δηλοϊ ότι αναγνωρίζει 
ότι τραχύτατοι. άγώνες μας άναμέ- 
νουν καί ότι τά ύπά τοϋ κ. Βασιλο
πούλου έκτιδέμενα είναι άξια ιδιαι
τέρας προσοχής.

"Εκ μέρους τοΰ Συμβουλίου τοΰ 
ΤΥΠΕΤ ώμίλησεν έπίσης καί ό Συν
άδελφος κ. Γεώργ. "Δλεζιάδης, έπε- 
ξηγήσας.τούς λόγους, δι* οϋς συνε- 
τάχόη ύπέρ τοΰ Διευδυντοϋ τού Τα
μείου καίτοι έκρινε τήν ένέργειάν 
του ώς γενομένην χωρίς νά έρωτηδή 
τό Συμβούλιον.

Τέλος έλα6ε τόν λόγον ό κ. Γρ. 
Ρίτσος, πρώην Πρόεδρος τοϋ Τα
μείου 'Υγείας, όστις, μέ άγάπην καί 
στοργήν ύπέρ τοΰ Ταυείου καί μέ 
τήν διακρίνουσαν αυτόν σύνεσιν, έ- 
ξήρε τήν ύψηλήν άποστολήν τοΰ 
Ταμείου'Υγείας καί συνέστησεν ό
πως ό δεσμός τοϋ ΤΥΠΕΤ παραμείνη 
μακράν άντεγκλήσεων καί παθών'. 
Περσινών διετύπωσε τήν αποψιν ότι 
ό Σύλλογος δά πρέπη νά μή άναμι- 
χδή εις τήν άνάδειξιν τής Διοικήσε- 
ως τοϋ Ταμείου καί-κατέληξε μέ έκ- 
κλησιν πρός τόν Πρόεδρον τοϋ Συλ
λόγου κ. Άποστολόπουλον όπως υή 
έπέμβη ό Σύλλογος.

Αί ύπό τοΰ Προέδρου κ. Κων. Ά- 
ποστολοπούλου έκτεδεϊσαι συλλογι
κοί άπόψεις έπί τοϋ άναφυέντος ζη
τήματος έχουν ώς άκολούδως :

«Είναι πολύ λυπηοόν εις μίαν έποχήν, 
καθ’ ήν ή τάξις μας χειμάζεται καί ύφίστα- 
ται προπαρασκευασμένην έπίδεσιν άπό μέ
ρους τών έργοδοτικών κύκλων νά παρου- 
οιάζυντ.ιι έκ πείσματος καί έξ άδυναμίας 
βαδυτέρας κατανοήσεως των περιστάσεων 
γεγονότα δυσάρεστα, τά όποΤα θά έπρεπε

νά ;μή ειχον δημιουργηδή καί έν πόση πε- 
ριπτώσει δά έπρεπε νά διαοκεδαοδοϋν καί 
νά καταπνίγουν έν τη γενέοει των διά τής 
ένδεδειγμένης καί άστραπιαίας ορδής Χύ
σεως.

Δυστυχώς ό έπί κεφαλής τού Ταμείου Υ
γείας ήκολούδησε κακόν δρόμον καί έδω
σε τήν χειριστήν καί πρό παντός τήν πλέ
ον άντισυναδελφικήν λύσιν. ‘Έδωσε τήν 
λύσιν έκείνην ή όποια προεκάλεσεν α’ίσδΓη 
σιν εις δλον τό Προσωπικόν καί άποκαρ- 
διωτικήν έντύπωσιν.

Οί φόβοι μας:
Οί φόβοι τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 

δταν έπρόκειτο νά τόν ύποδείξουν εις τό 
Προσωπικόν διά τό άξίωμα τοϋ Προέδρου 
τοΰ Ταμείου Υγείας άτυχώς έπηλήδευσαν. 
Έλέγομεν τότε δτι τό γεγονός δτι ό κ. 
Οίκονομόπουλος είναι άνώτερος λειτουρ
γός καί δη Έπιδεωρητής καί διακεκριμένος 
Συνάδελφος δέν είναι στοιχεία έπαρκή διά 
τήν άνάβεσιν αύτω τής διαχειρίαεως τών 
Κοινών.

Έλέγομεν έπίσης δτι είναι τελείως άδο- 
κίμαστος διά τά κοινά.

Ή άνάμιξις μας:
Γνωρίζετε καλώς, Κύριοι Συνάδελφοι, δτι 

τό έργον τόϋ Συλλόγου καδ’ ημάς παρεκω- 
λύετό ύπό τών λοιπών οργανώσεων τοϋ 
Προσωπικού καί διά τόν λόγον τοϋτον 
ΗΝΑΓΚΑΣΘΗΜΕΝ νά άναμιχδώμεν ένεργώς 
εις τά τών Οργανώσεων τούτων καί έτέδη 
έπί κεφαλής τοΰ ψηφοδελτίου τοϋ Προμη- 
δευτικοϋ Συνεταιρισμού ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου.

Τό ψηφοδέλτιόν μας έπέτυχε καί ό Συνε
ταιρισμός έξεκίνησε παρά τάς δυσκολίας 
άπό μέρους τής Διοικήσεως τής Τραπέζης. 
ΈκεΤ έπιδιώκομεν νά φέρωμεν εις τήν προ
πολεμικήν περιωπήν τόν Συνεταιρισμόν καί 
νά έξυπηρετήσωμεν, μέ τήν βοήδειον όλων 
τών Συναδέλφων μας, ούοιαστικώτατα τό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης.

Ό σεβασμός τών αντιθέτων απόψεων:
Τήν ίδιαν άπόφασιν εϊχομεν λάβει καί διά 

τό ΤαμεΤον Υγείας καί ή άπόφασίς μας έ- 
κείνη έπεδοκιμάσδη ύπό σοβαρός μερίδος 
τών Συναδέλφων, τήν γνώμην τϋν όποιων 
πάντοτε έπροσέχαμεν καί όφείλομεν νά 
προοέχωμεν καί νά ύπολογίζωμεν.



'Επειδή δμως μία — έστω καί· εύάριδμος— 
μερίς Συναδέλφων είχε τάς άντιρρήσεις 
της, έκρίδη ύπό τού Συμβουλίου τοϋ Συλλό
γου ότι δέν πρέπει νά μή ληφδή ύπ’ δψιν ή 
άποψις αϋτη, ή όποια είχε διαμορφωδή μέ 
καλήν πίστιν.

Ή άγνότης των προδέοεών μας:
Προσεφύγομεν εις έκλεκτούς Συναδέλ

φους χωρίς τελικώς νά άποδεχδοϋν τήν 
Υποψηφιότητά των. "Οταν παρεκαλέσαμεν 
τόν νϋν Πρόεδρον τοϋ Ταμείου κ. Οίκονο- 
μόπουλον νά άναμιχδή τοϋ έδηλώσαμεν 
προκαταβολικές δτι δέν έννοοϋμεν νά άνα- 
μιχδώμεν εις τόν καταρτισμόν τοϋ ψηφοδελ
τίου, οΰτε εις τό μετέπειτα έ'ργον του. Διε- 
πιστώσαμεν δτι καί ό ίδιος ό κ. Οίκονομό- 
πουλος ήτο άπολύτως σύμφωνος ώς πρός 
τήν άποψίν μας αύτήν.

Τοϋ έδηλώσαμεν δμως δτι έάν ά κ. Θεο- 
δωρίδης 9ά μετείχε τοϋ ψηφοδελτίου καί 
ώρίζετο έν συνεχείρ Διευδυντής τοϋ Τα
μείου αί ύπηρεσίαι του 9ά ήσαν άνυπολογί- 
στως πολύτιμοι καί τόν παρεκαλέσαμεν νά 
τόν συμπεριλάβη εις τό ψηφοδέλτιον. Έπί 
πλέον παρεκαλέσαμεν δπως προεκλογικές 
υίοδετήση ό κ. Οίκονομόπουλος τήν χορή- 
γησιν Επιδόματος προσχολικής δερινής με- 
ρίμνης. Άμφότεραι αί ώς άνω δύο παρακλή
σεις μας έγένοντο άποδεκταί.

Παρά τάς σοβαράς πρός τόν Σύλλογον 
άντιρρήσεις έκλεκτέν Συναδέλφων τό ψη- 
φοδέλτιον τοϋ κ. Οίκονομοπούλου ύπερί- 
σχυσε καί έν συνεχείρ τό Προσωπικόν ήτο 
ϊκανοποιημένον —ώς μάς έλεγον οί Συνά
δελφοι— άπό τόν νέον Διευδυντήν τοϋ 
Ταμείου.

Ή μετέπειτα στάσις τού Συλλόγου:
Παρακαλώ ήδη τόν κ. Πρόεδρον τοϋ Τα

μείου νά μοϋ εί'πη έάν ήσδάνδη ποτέ, έστω 
-καί διά μίαν φοράν —πλήν τής περιπτώσεως 

τής προσχολικής μερίμνης— τήν άνάμιξιν 
τοϋ Συλλόγου εις τά τής Διοικήσεως τοϋ 
Ταμείου.

Παρακαλώ έπίσης τόν κ. Οίκονομόπουλον 
νά δηλώση καί ένώπιόν σας δ,τι άκριβώς 
μοϋ είπε μετά πάροδον ένός μηνός άφ' ής 
έξελέγη τό*νέον Συμβούλιον : "Οτι, δηλαδή, 
νά τον συγχωρήσω διότι δέν ηύκαίρησε νά 
έλδη εις τό Γραφεΐον μου νά μέ εύχαριστή- 
ση διά τόν πολύτιμον συνεργάτην, τόν ό

ποιον, τή παρακλήσει μου, συμπεριέλαβεν 
εις τό ψηφοδέλτιον του καί ή μετά τοϋ ό
ποιου συνεργασία είναι ιδεώδης, δηλαδή 
τόν κ. Θεοδωρϊδην.

Ή βλασφημία τοϋ κ. | Οίκονομοπούλου:
Παρακαλώ έπίσης τόν κ. Πρόεδρον τοϋ 

Ταμείου νά εϊπη καί ένώπιόν σας έάν τά 
άνωτέρω μοϋ έπανέλαβε πολλάκις.

Παρακαλώ τόν κ. Οίκονομόπουλον νά 
εϊπη ένώπιόν σας έάν, δταν έσπευσα νά 
προλάβω τήν παραίτησιν τοϋ κ. Θεοδωρίδου, 
μοϋ έδήλωσεν ναι ή όχι ό κ. Οίκονομόπου
λος δτι πρέπει νά τόν βοηβήσω νά μή παραι- 
τηδή ό κ. ©εοδωρίδης διότι τοϋ είναι πο
λύτιμος ;

Καί έρωτώ τόν κ. Οίκονομόπουλον. Έπί- 
στευεν εις αύτά ή όχι; Καί έάν μέν έπί- 
στευε διατί έλεγεν εις Συναδέλφους εις τήν 
κατασκήνωσιν δτι ήτο καιρός νά άπαλλαγή 
τοϋ κ. Θεοδωρίδου καί τής κλίκας τοϋ Συλ
λόγου ; Έάν δε δέν έπίστευεν εις αύτά, τότε 
διατί τά έλεγεν εις έμέ καί δέν μοϋ έλεγεν 
δλην τήν άλήδειαν ώς τήν έπίστευε;

Κύριοι Συνάδελφοι,
Κλίκαν ό Σύλλογος,; Πότε; Άπό ποιους; 

Μέ ποιους; Έάν έχη κάτι είς τό Ενεργητι
κόν του καί έάν κάτι προσέχη περισσό
τερον άπό πολύ τό σημερινόν Συμβούλιον 
τοϋ Συλλόγου εΤναι μόνον τό πώς νά μή 
έχη κλίκαν άλλά καί τό πώς δά ΚΤΥΠΗΣΗ 
τις κλίκες.

Διαδίδεται καί άσφαλώς δέν 9ά πρέπη νά 
προέρχεται άπό τόν κ. Οίκονομόπουλον 
δτι ό Σύλλογος ήδελε τό Συμβούλιον τοϋ 
Ταμείου 'Υγείας δργανόν του.

Τό προκάτοχον Συμβούλιον τοϋ Ταμείου 
άπετελείτο άπό έκλεκτούς καί συμπαδεΐς 
Συναδέλφους μέ Επικεφαλής ένα πάνσεμνον 
καί άξιοσέβαστον Πρόεδρον τόν κ. Γρ. 
Ρίτσον. Καί δμως δλοι σας γνωρίζενε πό
σον έπολέμησεν ό Σύλλογος τό Συμβούλιον 
έκεϊνο, άκριβώς διότι έπίστευεν δτι τό Συμ
βούλιον έχειραγωγεϊτο.

Είναι λοιπόν δυνατόν νά ήδέλομεν τό 
Συμβούλιον τοϋ Ταμείου ήμεΐς δργανόν μας; 
Καί πότε έξεδηλώδη τοιοΰτον τί;

'Άγνωστος καί αδοκίμαστος :
Σάς είπον προηγουμένως δτι ύπήρχε μία 

άντίδρασις διά τήν υποψηφιότητα τοϋ κ.



Οικονομοποΰλου, διότι ήτο καί άγνωστος 
καί άδοκίμαστος περ! τά κοινά. Καί δμως ό 
Σύλλογος παρέκαμψε τάς άντιδράαεις αύτάς.

Ποτος έξ δλων, ερωτώ, έπεδύμει τό μεσου
ράνημα τοΰ κ. Οΐκονομοπούλσυ είς έπιτυ- 
χίας έν τώ Ταμείω 'Υγείας; Ποιος άλλος 
άπό ήμάς οϊ όποιοι τόν ύπεδείξαμεν ; Πως 
ήτο δυνατόν νά δέλωμεν νά τόν μειώσω- 
μεν; "Οταν προσεφύγομεν είς τόν κ. Κα- 
πάνταην καί τόν παρεκαλέσαμεν νά δεχδή 
καί έδέχδη άρχικως νά άναμιχδη, εϊχομεν 
ΰπ' δψιν μας άραγε νά τόν χρησιμοποιή- 
σωμεν ώς δργανόν μας ; Είναι έξ έκείνων 
ό κ. Καπάνταης πού δέχεται τέτοια πράγ
ματα ; Ό Συνάδελφός μας κ. Άδανασόπου- 
λος μας έδήλωσε προεκλογικώς είς σχετι
κήν έρώτησίν μας, δτι: ό κ. Οίκονομόπου- 
λος δέν είναι έξ έκείνων οι όποιοι δέν έ
χουν ίδιαν γνώμην. Καί ήμεϊς έζητούσαμεν 

- ύποψήφιον Πρόεδρον μέ ιδίαν, πρό παντός, 
γνώμην.

Κάποτε ήρώτησα τόν κ. Θεοδωρίδην διά 
τόν κ. Ποόεδρον τοΰ Ταμείου καί διά τήν 
συνεργασίαν των καί ό κ. Θεοδωρίδης μου 
άπήντησεν ότι είναι πολύ άγαβός καί συνε- 
πείρ τής άγαδότητός του καί τής καλωσύ- 
νης του δέν κρατά όσον πρέπει *τήν δέσιν 
του, ώς Προέδρου. Ακόμη μοΰ είπεν ότι 
συνεργάζονται άρμονικώτατα καί ότι ό κ. 
Οίκονομόπουλος έκτιμα πολύ τήν συμβολήν 
τοΰ κ. Θεοδωρίδου.

Μας έζητήδη βοήδεια καί τήν έδώσαμεν 
μέ προδυμίαν διότι δέν ήτο δυνατόν νά 
γίνη άλλως. Έπιμεληταί τοϋ Συλλόγου έπε- 
στρατεύβησαν διά. νά βοηδοϋν καί έβοήδη- 
cav είς τάς κατασκηνώσεις.

’Αλλά ό κ. Θεοδωρίδης έχει ένα μεγάλο 
ελάττωμα. Καί τό έλάττωμά του αύΐό —τό 
όποιον τό έχουν όλοι οί τίμιοι καί έχοντες 
ούτοσεβασμόν— είναι ότι όταν τοϋ άνατί- 
δε.ται μία δουλειά δίδει όλον τόν έαυτόν 
του, άποβλέπει είς τήν ούσίαν καί δέν άνέ- 
χεται καί τήν παραμικρόν άκόμη παρατυπίαν.

Έοκεμμένη σπουδή :
"Οταν έλαβε χώραν ή παραίτησις τοϋ κ. 

Θεοδωρίδου έσπευσα καί ουνήντησα τόν κ. 
Πρόεδρον ίνα προλάβω καί όμολογώ ότι ό 
κ. Οίκονομόπουλος, άντί νά μέ άναμένη, έ- 
οπευοε καί έδημιούργησε τό άνεπανόρδωτον 
σκοπίμως.

Τέτοιο πράγμα έγώ τουλάχιστον δέν δά 
τό έκαμνα είς τόν κ. Οϊκονομόπουλον. Ό 
κ. Πρόεδρος άνεκοίνωσε τήν άπόφασιν τοϋ 
Συμβουλίου καί έδωσεν έντολήν είς τόν κ. 
‘Αρχηγόν τής καταακηνώσεως νά άναχω- 
ρήση διά τήν Πεντέλην πριν προλάβω νά 
τοϋ έπιστήσω, φιλικώτατα, τήν προσοχήν 
έπί τών συνεπειών τής άποφάαεως.

Δέν νομίζω ότι τοΰτο είναι είς τό ένερ- 
γητικάν τοϋ κ. Οίκονομοπούλαυ.

Ή Ιυναδελφική γνώμη : ι
Τήν άπόφασιν τοϋ σημερινού Συμβουλίου 

τοϋ Ταμείου ‘Υγείας τήν έκρινεν άπό τής 
πρώτης στιγμής ό Συναδελφικός κόσμος.

"Εχω μόνον νά άναφέρω εις τήν Συνέ- 
λευσιν ότι ή έκ τών Συμβούλων Κα Παπαλε- 
ξοπούλου μοΰ έδήλωσε τήν έπομένην ότι 
δέν έγνώριζε κάν τά λαβόντα χώραν είς 
τήν κατασκήνωσιν καί ότι ή ψήφος της είχε 
τήν έννοιαν ότι άφοϋ πρόκειται περί οκτώ 
ημερών άς μείνη ό ’Αρχηγός νά τελειώ- 
νωμεν.

Ό έκ τών Συμβούλων τοΰ Ταμείου κ. Άλεξι- 
άδης,όστις διεφώνησε πρός την άπόφασιν,τής 
πλειοψηφίαςκ ϋ Συμβουλίου καί έτάχδη ύπέρ 
τής άποχωρήυ^ω^ τοϋ’Αρχηγοϋ τής καταοκη- 
νώσεως, μοϋ έδήλωσεν ενώπιον τοϋ κ. Οί- 
νομοπούλου ότι δά παρητεϊτο καί ό ίδιος 
έάν ήτο είς τήν δέσιν τοϋ Συμβούλου καί 
Διευδυντοΰ τοϋ Ταμείου κ. Θεοδωρίδου, 
άοχέτως τοϋ κατ’ αύτόν γεγονότρς ότι ό κ. 
Θεοδωρίδης δά έπρεπε νά φέρη προηγου-' 
μένως τό ζήτημα ένώπιον τοΰ Συμβουλίου.

Ή οδυνηρά έντύπωσις παρά τώ Προσωπι
κό) έκ τοϋ πρωτακούοτου σφάλματος νά μή 
δικοιωδή ό Διευδυντής έν τη έπιτελέσει τοϋ 
καδήκοντός του μάς έκαμε νά έλδωμεν είς 
έπαφήν μετά των κ. κ. Άλεξιάδη καί τής 
Κας Παπαλεξοπούλου διά νά· μάδωμεν τ’ι 
γίνεται καί έάν δά ύπήρχε τρόπος ίκανοπ^ι- 
ήσεως τοϋ δημοσίου έν τή Τραπέτη αίσδή- 
ματος, διά μιάς άδρόας παραιτήσεως τοΰ 

. Συμβουλίου τοϋ Ταμείου έστω καί μετά τήν 
μετ’ όλίγας ημέρας λήξιν τής τελευταίας 
καταοκηνωτικής περιόδου καί οϋτω νά άπο- 
σοβηδή ό περαιτέρω δόρυβος.

Άτυχώς διεπιστώοαμεν ότι τήν οημαοίαν 
τοΰ γεγονότος δέν είχον οοβαρώς έκτιμή- 
οει οί δύο προαναφερδέντες Σύμβουλοι.



Τά μετέπειτα ολισθήματα:
Έν συνεχείς έπηκολούθησεν άνακοίνωσις 

τού Συμβουλίου τού Ταμείου 'Υγείας καί τά 
ολισθήματα τό έν μετά τό δλλο έπήρχοντο 
μέχρι καί τής αγρας άκόμπ κοινής γνώμης 
ύπό του Προέδρου τοϋ Ταμείου, δστις δέν ώ- 
φειλε νά περιφέρη τό αξίωμά του.

Παρά τήν έν τή άνακοινώσει μας σαφή 
δήλωσιν δτι 8ά σταδώμεν παρά τό πλευράν 
τοϋ Συμβουλίου τοϋ Ταμείου, έκ τών μετέ- 
πειτα γεγονότων καί τής ψύχραιμου έκτιμή- 
σεως τής διαμορφωδείσης καταστάοεως, 
έπείσθημεν δτι τό Ταμεΐον Υγείας —παρά 
τήν δήλωσιν τοϋ κ. Προέδρου δτι τοϋτο εύρί- 
σκεται εις μή τρεμούσας χεϊρας— δέν εϋρί- 
σκεται, Κύριοι Συνάδελφοι, εις κατάλληλα 
χέρια.

Δέν πρόκειται νά σάς άπασχολήσω μέ 
τάς πρός τόν Σύλλογον καταγγελίας περί 
τών προθέσεων τοϋ άρχηγοϋ τών κατασκη
νώσεων, τό γεγονός δμως δτι ή κόρη 
τοϋ Διευδυντοϋ κ. Κουμετάκη, παρά τάς 
συμβουλάς μας καί τάς έκκλήσεις μας, ϊνα 
πάραμείνη εις τήν κατασκήνωσιν, μετά τήν 
άποχώρησιν τοϋ κ. Θεοδωρίδου, πράγμα τό 
όποιον έκαμεν ό Σύλλογος καί δι’ δλα τά 
αλλα στελέχη, τά όποΤα έξεδήλωσαν διά- 
δεσιν άποχωρήοεως, τό γεγονός τούτο μέ 
πείθει δτι ό άρχηγός δέν ήκολούδει τήν 
ένδεδειγμένην καί ορδήν εις άοχηγόν παι
δικών κατασκηνώσεων παιδαγωγικήν τακτι
κήν. Δέν έδέχδη ό Σύλλογος νά έξακριβώ- 
ση τάς προς αύτόν καταγγελίας, διότι τοϋτο 
θά ήτο, τό όλιγώτερον, άστοχον.

Εις ήμάς άρκετ τό γεγονός δτι ό Διευ
θυντής τοϋ Ταμείου παρέμεινεν έκτεδειμέ- 
νος. Γνωρίζετε, Κύριοι Συνάδελφοι, προηγού- 
μενον τοιοΰτον είς τήν ζωήν σας; "Εγώ 
τούλάχιστον, δέν γνωρίζω, νομίζω δέ δτι 
δέν -πρόκειται νά συναντήσω ποτέ παρομοί- 
αν πςρίπτωσιν.

’Αγωνιώδη ερωτήματα :
Καί έρχομαι κοί έγώ μέ τήν οειράν μου 

καί μαζί μέ έμέ δλοι σείς νά έρωτήσωμεν :
"Εάν αΰριον, έν τή προασπίσει τών συμφε

ρόντων τών Συναδέλφων μου 6λ8ω είς 
ρήξιν μέ οίονδήποτε τρίτον ή καί μέ αύτόν 
άκόμη τόν κ. Διοικητήν τής“Τραπέζης, σείς 
δλοι θά μέ έγκαταλείψετε; Θά μέ άφήσετε

έκτεδειμένον καί άπροστάτευτον ; "Η άντι- 
θέτως 8ά μέ προστατεύσητε καί έν συνε- 
χείφ έάν διαπιστώσητε δτι δέν ώφειλον νά 
έλθω είς ρήξιν δά μέ ρίξετε; Καί άν αύτό 
δά κάμετε δταν έλδω είς ρήξιν μέ τήν Διοί- 
κησιν, κατά μείζονα λόγον δά τό κάμετε 
δταν έλδω είς ρήξιν μέ ένα χρησιμοποιού
μενο ν ύφ’ ήμών τρίτον.

Δέν ύποθέτω νά ύπάρχη δευτέρα γνώμη 
έπ’ αύτοϋ. Καί δταν δέν ύπάρχη δευτέρα 
γνώμη, έπιτρέψατέ μου νά σάς. υποβάλω 
τήν έρώτησιν :

Έάν αύτό δά γίνη έκ μέρους τοϋ συνόλου 
τών Συναδέλφων μου, τί δά πρέπη νά γίνη 
άπό μέρους τών έγγύτερον έμοΰ Συνεργα
τών μου έν τώ Συμβουλίω; ”Ε, λοιπόν, Κύριο1 
Συνάδελφοι, ό κ. Θεοδωρίδης έγκατελείφδη 
άπό μέρους τών Συνεργατών του.

Περί αύτοϋ πρόκειται καί έπ’ αύτοϋ καλεϊ- 
σδε νά άποφανδήτε.

Άλλοίμονόν μας, εάν άπό τήν αίθουσαν 
τούτην έκδοθή άπόφασις άπαλλακτική διά 
τό Συμβούλιον .τοϋ Ταμείου Υγείας, άνεξαρ- 
τήτως συμπαθειών καί άντιπαδειών πρός 
πρόσωπα.

Άπό τήν αίθουσαν τούτην πρέπει νά βγή 
άμείωτος ή έννοια τής άλληλεγγύης μας. 
Καί κάτι περισσότερον : ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ.

Ό Πρόεδρος τοϋ Ταμείου 'Υγείας ήμάρ- 
τησεν άμαρτίαν φοβερόν.

Ό κ. Πρόεδρος τοϋ Ταμείου, όσον άφορά 
τήν διαχείρισιν τών κοινών, έδυσε πριν ή 
άνατείλη.

Τό ρητόν «ή άρχή ανδρα δείκνυσι» εύρεν 
έν δλη του τή έκτάσει τήν δικαίωσίν του έν 
προκειμένω είς τό πρόσωπον τοϋ κ. Οίκο- 
νομοπούλου.

Τΐ άνεμένομεν :
"Ο κ. Οίκονομόπουλος ήλπίζαμεν δλοι, 

δτι μετά τρίμηνον —δηλαδή σήμερον— θά 
μάς έκάλει εις έκτακτον Συνέλευσιν διά νά 
μάς" εϊπη τάς περαιτέρω έπιδιώξεις τοϋ Τα
μείου καί νά μάς ζητήση τήν έπ’ αύτών 
έγκρισίν μας.

"Αντί τούτου έκλήθη ύφ’ ήμών είς τήν 
Συνέλευσιν διά νά μας εϊπη διατί διέλυσε 
τήν συνοχήν τοϋ Συμβουλίου του πριν ή 
καλά καλά ξεκινήσει τοϋτο.

Νομίζετε, Κύριοι Συνάδελφοι, δτι είς τά 
Συμβούλια τών ’Οργανώσεων, Συλλόγων,



Συνεταιρισμών κλπ. δέν ύπάρχουν διαφω
νία ι, άντεγκλήσεις, μαλώματα κλπ. Αλλά ό 
καλός καπετάνιος τά παρακάμπτει, τά άπο- 
οοβετ, διορδώνει τά πράγματα καί έτσι δέν 
έχομεν άποαυνδέσεις. Ό κ. Πρόεδρος τοϋ 
Ταμείου Υγείας μάς άπέδειξε πώς εις αύτά 
είναι τελείως άπειρος.

Εις τΐ έφιοτώμεν τήν προσοχήν των 
Συναδέλφων μας :

Οί καιροί τούς όποιους διερχόμεδα είναι 
κακοί. Μέσα είς τούς κόλπους μας έχομεν 
έχδρούς τής τάξεώς μας, οΐ όποιοι καραδο
κούν νά μάς κατασπαράξουν μιά γιά πάντα. 
Οί όπ,οΤοι δέλουν τήν μερίδα τού λέοντος 
διά τόν εαυτόν τους καί διά δέκα, εϊκοσιν 
άλλους δικούς των. Οί όποιοι τρίβουν τά 
χέρια τους διά τοιαύτας διασπάσεις καί 
κτυπήματα. Άπά ήμάς έξαρτάται απόψε καί 
κάδε άλλην φοράν νά μή τούς δώσυμεν 
τήν εύκαιρίαν νά χαροϋν καί έν συνεχεία 
νά μάς καταπιούν.

Τό άμαρτήσαν Συμβούλιον :
Τό άμαρτήσαν, Συμβούλιον έχει τήν εύχέ- 

ρειαν νά παραιτηδή άπόψε καί ή νά φύγη ή 
—συμπληρούμενον— νά ζητήση άναβάπτι- 
σιν ύπό ιδίαν αύτοϋ σημαίαν.

'εάν δέν τό πράξη τότε έκδώσατε, σείς 
Συνάδελφοι, τήν άπόφασίν σας καί αύτή δά 
είναι οεβαοτή πανταχόδεν.

Πάντως ημείς δέτομεν ζήτημα αρσεως 
έμπιστοσύνης πρός τό Συμβούλιον του Τα
μείου Υγείας τήν στιγμήν τούτην».
’Αποδοκιμασία τοϋ Συμβουλίου τοϋ ΤΥΠΕΤ:

Μετά τήν ύπό τοϋ κ Άποστολο- 
πούλου ώς άνω πρότασιν όπως άπο- 
φανδή ή Συνέλευσις έάν άπολαύη ή 
μή τό Συμβούλιον τού ΤΥΠΕΤ τής 
εμπιστοσύνης τοϋ Σώματος άπεφα- 
σίσδη όπως τήν έπομένην (15πν τρέ
χοντος μηνάς) ένεργηδή μυστική 
ψηφοφορία.

Τήν έπομένην ήμέραν 15ην τρέχ. 
μηνάς διεξήχδη έν τή αίδούση τοϋ 
Άντιφυματικοϋ Ιατρείου τής Τραπέ- 
ζης ή ψηφοφορία καδ' ήν ή Συνέλευ- 
σις άπεφάνδη διά ψήφων 251 έναντι 
1 70 καί όκτώ λευκών εναντίον τοϋ 
ύπό.τόν κ. Οίκονομόπουλον Συμβου
λίου τοϋ ΤΥΠΕΤ.

Τό συμπέρασμα τής ετυμηγορίας 
τούτης είναι ή πλήρης ίκανοποίησις 
τοϋ συναδελφικοΰ αίσδήματος καί ή 
παρά ποτέ άλλοτε έδραίωσις τής 
καλώς έννοοιμένης αλληλεγγύης 
μεταξύ μας.

ο ΣΧΟΛΙΑ ·
Εύγε του

Ή έτυμηγορία τών άνωτέρων Συναδέλ
φων, δσον άφορςι τά λαβόντα χώραν έν τώ 
Συμβουλίω τοϋ Ταμείου Υγείας, ικανοποίησε 
τό συναδελφικόν αί'σδημα καί διά τούτο 
έχειροκροτήδη πανταχόδεν.

Διακόσιοι πεντήκοντα. καί είς Συνάδελφοι 
έναντι έκατόν έβδομήκοντα έβροντοφώνη- 
σαν τό ΟΧΙ.

ΟΧΙ. Δέν έπραξε καλώς τό Συμβούλιον 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. νά πολιτευδή ώς έπολιτεύδη. 
Δέν ήνέχδη ή συναδελφική ψυχή νά έγκα- 
ταλειφδή Συνάδελφος έν τή έντίμω καί εύ
στοχο άσκήσει τοϋ ύπέρ τού συνόλου τών 
Συναδέλφων καθήκοντος του. Τό άνώτερον 
Προσωπικόν έπρσξε τό καδήκον του. 
ΕΥΓΕ ΤΟΥ. Ό Σύλλογος είναί υπερήφανος 
διά τά Μέλη του.

•
Μισδοδοτικά

Πλέον των δξ μηνών έσκεμμένως καί κουτοπονή- 
ρως τραινάρουν τό ζήτημα τής άναπροσαρμογής 
τών γλίσχρων μισδών οί έργοδόται. Μία παροιμία 
λέγει : «Λαγός τήν φτέρην έσειε, κακό τοϋ κεφα
λιού του». Περί αυτού πρόκειται καί νά μας τό 
δυμηθοΰν. Και πρό παντός οι έξ αυτών άντιδρών- 
τες πορασκηνιακώς.

Ο
Νά μή ύπολειπώμεδα

Εϊπατέ μου —λέγει ό κ. Διοικητής— πού 
ύπολείπεσδε καί έγώ άμέσως δά. τά τακτο
ποιήσω. Καί ήμεϊς εϊπομεν διά τής ύπ' άριδ. 
1 ώΟ Άνακοινώσεως πού ύπολειπόμεδα. "Ε, 
αύτήν τήν φοράν ό κ. Διοικητής δέν μπορεί 
παρά νά τακτοποιήση τό ζήτημα τούτο, διότι 
ήτο σαφής εις τήν ύπόσχεσίν του, τήν ό
ποιαν μάς έδωοεν ένώπιον Συμβούλων τής 
Τραπέζης.

©
Κρατήσεις

Παρήλδον 10 καί πλέον ήμέραι άφ’ δτου μας 
ΰπεοχέδη δ κ. Διοικητής νά ρυάμίρη τό ζήτημα 
ώστε νά μή γίνωνται καί παρ’ ήμΤν κρατήσεις δι’ 
όφειλάς είς τόν Συνεταιρισμόν καί άκομη δέν μας 
άνεκοίνωσε τάς αποφάσεις του. Έν τώ μεταξύ 
δεκάρα δέν έχει κανένας Συνάδελφος είς τήν τσέ
πην του καί περιμένει τήν έπιστροφήν τών κρατη- 
άέντων ποσών.

©
Προαγωγαί

Πλησιάζει έτος άφ’ ής συνεπληρώάη χρόνος προ
αγωγής καί ακόμη δέν εΐδον τό φως αΐ προαγωγαί. 
Παντού οί ’Οργανισμοί τοΰ Προσωπικού βελτιώνον
ται, ένώ παρ’ ήμϊν παραβιάζονται. Καί δμως προ- 
χδές εύρέδηοαν... Συνάδελφοι (;) οί όποΤοι έτάχθη- 
σ jv μέ τούς περί τήν Διοίκησιν είς τάς όρχαιρε- 
σίάς τού ΤΥΠΕΤ.
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