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Ή ομιλία τού Προέδρου τού Συλλόγου μας κ. ΚΩΝΣΤ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ώς Προέδρου τών Συνδικάτων 
τοΰ Προσωπικού τών Τραπεζών καί τών Επιχειρήσεων 
Κοινής Ώφελείας,ύπήρξε τό σύνδημα δΓ ένα ομόφω
νον δημοψήφισμα τής έργατοϋπαλληλικής τάξεως 
προς κάθοδον είς άπεργίαν άπροσδιορίστου διάρκειας

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ—ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ

λογικού αιτήματος τής έργατοϋπαλληλικής 
τάξεως είναι είς καί μόνος. Καί αύτός είνα1 
ή τιμαριΒμική αναπΒοσαουογή των προπολε
μικών μιοδών, ήμερσμισδίων καί συντάξεων 
καΠ} Ιφέξής έφαρμογή τής αρχής τούτης, 
αυξομειουμένων τών μιοδών, ήμερομισδίων 
καί συντάξεων άναλόγως τής αύξομειώσεως 
τού τίμάρίδμου καί δή κατά χρονικά δρια 
ούχί ανώτερα .τού μηνάς.

Ώς βασικά! προπολεμικοί άποδοχαί ζητοϋ- 
μεν νά ληφδώοιν αί,κατά μέσον, όρον παρε
χόμενα! κατά' τα Έτη \9Ζ6 έως 1Ρ39.

Ιδιόμορφοι τινες καταστάσεις, αϊτινες ύφί- 
οταντο είς τάς μεγάλος Τραπέζας, είς ας 
ή τιμοριδμική αναπροσαρμογή ειχεν άνα- 
σταλή καί άντ’ αυτής άλλως άντιμετωπίζετο 
προπολεμικώις ή συνεπεία τής αύξήσεως τού 
τιμαρίδμου βελτίωοις, δά πρέπη άπαραιτήτως 
νά ληφδώοιν ύπ’ δψει πρός καδορισμόν τών 
βασικών προπολεμικών άποδοχών.

Παρόμοιοι περιπτώσεις άφορώσαι τήν μ ή 
άνάλογον αϋξησιν τής μεταλλικής δραχμής 
προπολεμικώς, ώς τούτο ουνέβαινε μέ τήν 
τάξιν τού Προσωπικού τής Εταιρείας Μετα
φορών, ’Αεριόφωτος καί τών Επιχειρήσεων 
τής Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας, έζη- 
τήοαμεν διά τού ύποβληδέντος ΰπομνήμα-

Τήν πρωίαν τής 26ης ’Οκτωβρίου έ. έ. 
έλαβε χώραν έν τή α7δόώση τσθ· "κτντρατε- 
δεάτρου «’Απόλλων» ή ,έξαγγελδεΤσ_α ύπό 
τού Έρχατικοϋ Κέντρου Άδηνών Διάσκεψις 
τών Συνδικάτων τής δυνάμέώς του. Είς
αυτήν ρετέσχον οι εκπρόσωποι 1.45,...έργο
τ οϋ πα λ λ η,λ ι κών Συνδικά των.

Μετά τήν είσήγηοιν τοΰ Προέδρου τού 
Εργατικού Κέντρου, βουλευτοΰ Άδηνών, 
κ. Φωτ. Μάκρη καί τού έκπροοώπου τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. συναδέλφου Λάακαρη έδόδη 6 λό
γος είς τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Κωνσταντίνον Άποοτολόπονλθν, δστις, 
ώμιλήσας ώς έκπράάωπος τών 26 Συνδικά
των τού Προσωπικού τών Τραπεζών καί τών 
’Επιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας, εξπε τά 
έξης :

«Συνάδελφοι έργατοτεχνϊται καί Υπάλ
ληλοι , ^

Παρακαλώ όπως μέ ακούσετε ώς εκπρό
σωπον τών συνησπιομένων είκοσι έξ Συνδι
κάτων τού Προσωπικού τών Επιχειρήσεων 
Κοινής Ώφελείας καί τών Τραπεζών.

Τά συνεργαζόμενα ταϋτα Συνδικάτα κατό
πιν μακρών συσκέψεων έ σχημάτισαν όμο- 
φώνως τήν άκλόνητον πεποίδησιν δτι δ 
τρόπος τής οριστικής ρυδμίοεως τού μισδο-



τος όπως ρυθμισδώσιν οπωσδήποτε, προκει- 
μένου νά έξευρεδώσιν αί προπολεμικοί άτίο- 
δοχαί.

Εις τάς οΰτω καδορισδησομένας άποδο- 
χάς καί συντάξεις έδέχδημεν καί δεχόμεδα 
όπως γίνουν περικοπαί εις βάρος των άνω- 
τέρων μισδολογικών κλάσεων καί δή κατά 
τρόπον ώστε άφ’ ένός μέν νά μετάσχη ή 
έργοτοϋπαλληλική τάξις είς τάς θυσίας πρός 
άνόρδωοιν τής κατερειπωθείσης Χώρας μας 
καί άφ’ ετέρου βελτιωδή ή δέσις των κατω
τέρων Συναδέλφων μας, των όποιων αϊ 
προπολεμικά! άπολαυαϊ ήααν άπολαυαί πεί- 
νης καί παντοειδών οτερήσεων.

Καί διά νά είμαι σαφέστερος λέγω ότι τάς 
περικοπάς εις βάρος τών οίκονομικώς ίσχυ- 
ροτέρων Συναδέλφων μας δεχόμεδα ΰπό 
τάς κάτωδι προϋποδέσεις :

Α'.) "Οτι τό κατώτατον όριον τού μηνιαί
ου προπολεμικού μισδοϋ —βάσει τοϋ όποιου 
δά γίνη ή τιμαριδμική άναπροσαρμογή—δέν 
δ 3 είναι μικρότερον τών δραχμών 3.000 
διά τό ύπαλληλικόν Προσωπικόν καί τών 
δραχμών 2.500 διά τό βοηδητικόν τοιοϋτον. 
’Ανάλογα όρια ζητοϋμεν όπως ίσχύσουν καί 
διά τό έργατοτεχνικόν Προσωπικόν.

Β'.) "Οτι αί περικοπαί δά άρχίζουν άπό 
τών άποδοχών αϊτινες ύπερέβαινον προπο- 
λεμικώς τάς δραχμάς- 4.000 μηνιαίως καί 
τούτο διότι αί άπολαυαί αύται ήσαν στοιχει
ώδεις.

Π.) "Οτι αί ύφ’ ημών προτεινόμεναι περι- 
κοπαί —αϊτινες δά είναι κλιμακωτοί άναλό- 
γως τών άποδοχών— dcj μειώνωνται προϊόν
τος τοϋ χρόνου άναλόγως τής βελτιώσεως 
τών οικονομικών ,,συνδηκών τής Χώρας καί 
έκάστης Έπιχειρήσεως.

Δ'.) "Οτι δά διατηρηδώσιν έν ίσχύϊ τά 
σήμερον επιδόματα πολυετούς ύπηρεσίας, 
οικογενειακών βαρών ι$αί εορτών Χριστου
γέννων καί Πάσχα.

Ε’.) "Οτι ή έφορμογή τοϋ τιμαριδμικοϋ 
διακανονισμού δά έχη ■ αναδρομικήν ϊσχύν 
άπό 1 Σεπτεμβρίου έ. έ.

ΣΤ'.) "Οτι ή σχέσις μεταξύ κατωτάτου καί 
άνωτάτου μισδοϋ δέν δά είναι έν ούδεμιά 
περιπτώσει μικροτέρα τού 1 πρός 5., 

Συνάδελφοι ,
Πάσα άλλη λύσις δι’ ημάς είναι απαρά

δεκτος καί 8ά μας όδηγήση είς όγώνας, 
εις τούς όποιους ε’ϊμεδα αποφασισμένοι νά

άποδυδώμεν, όσονδήποτε σκληροί καί αν 
8ά είναι ούτοι.

Θά εχωμεν ήσυχον τήν συνείδεσιν ότι 
έπράξαμεν τό παν όπως τούς άποφύγωμεν.

’Έχομεν μέ τό μέρος μας τό δίκαιον καί 
έχομεν πεισδεΤ απολύτως ότι τό αίτημά 
μας είναι αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης 
καί συνεπώς ή διεκδίκησίς του είναι κατα- 
κάδαρα έδνικόν καδήκον.

Τά Συνδικάτα τοϋ Προσωπικού τών Επιχει
ρήσεων Κοινής Ώφελείας καί τών Τραπεζών 
έχοντα ύπ’ όψει την ΰπό τής Γ.Σ.Ε.Ε. κάδο- 
ρισδεΐσαν νέαν προθεσμίαν, ή όποια έδόδη 
είς τήν Κυβέρνησιν —παρά τήν άντίδετον 
άπόφαοιν, ήτις έλήφδη έν τή πρό έβδομό- 
δων συσκέψει είς τά Γραφεία τής Γ.Σ.Ε.Ε.— 
δηλοϋν ότι μόνον διά λόγους συνοχής, ένό- 
τητος καί πειδαρχίσς άποδέχονται τήν 
προδεσμίον ταύτην. Έάν όμως μέχρι τής 
5 Νοεμβρίου δέν λυδή, ώς άνωτέρω έλέχδη, 
τό βασικόν αίτημα περί τιμαριδμικής άπό 1 
Σεπτεμβρίου έ. ε. άναπροσαρμογής τών μι- 
σδών, ημερομισθίων καί συντάξεων, τότε 
έχω εντολήν τών Συνδικάτων νά σάς ανα
κοινώσω ότι άπό τής 6 Νοεμβρίου δά κατ- 
έλθωμεν είς άπεργίαν άπεριορίστου διάρ
κειας καί πρός τούτο άπό τοϋδε προετοιμά- 
ζομεν τόν άγώνα τόσον ώς πρός τάς άπαι- 
τουμένας διατυπώσεις, όσον καί ώς πρός 
τήν πλήρη επιτυχίαν του.

Έάν τό ίδιον, ώς εϊμεδα βέβαιοι, άγωνι- 
στικόν πνεύμα έπικρατήση καί είς τούς άνω- 
τέρους Συνδικαλιστικούς 'Οργανισμούς, ήτοι 
είς τά Εργατικά Κέντρα καί είς τήν Γ.Σ.Ε.Ε. 
καί έάν είς όλα τά Συνδικάτα καί μέσα είς 
τήν Έργατοϋπαλληλικήν τάξιν μας ύπαρξη ή. 
πίστις έπί τό δίκαιόν μας καί ό άπαραίτητος 
καδολικός φανατισμός, νά είσδε άπολύτως 
βέβαιοι, Συνάδελφοι, ότι δά νικήσωμεν καί 
ή νίκη αύτή δά είναι μία άπό τάς μεγαλυτέ- 
ρας. Θά είναι νίκη τής 'Ελλάδος είς ένα 
τομέα ιδιαιτέρως βαλλόμενον ΰπό τών εχ
θρών τής Πατρίδας μας καί κατ’ εξοχήν 
—λόγω τής δυστυχίας— εύπρόσβλητον καί 
ώς έκ τούτου άξιοπρόσεκτον έκ μέρους 
τών ύπευδύνως διαχειριζομένων τά μεγάλα 
ζητήματα τού τόπου.

Είναι καιρός πλέον νά σταματήση ή πλα
τωνική άναγνώρισις τών δικαιωμάτων τής 
Εργασίας καί νά άρχίση ή έντονος διεκδί- 
κησις τούτων ύφ’ ήμών τών ιδίων διά τών



τιμίων καί αποφασιστικών αγώνων μας.
Συνάδελφοι, "

’Ακολουθήσατε τόν δρόμον, τόν όποιον 
μάς υπαγορεύει ή ανάγκη της προασπίσεως 
των δικαίων καί λογικών άξιώσεών μας καί 
έστέ βέβαιοι δτι πολύ σύντομα δά άνατεί- 
λουν ήμέραι ευτυχίας καί χαράς καί διά την 
δεινοπαδούσαν τάξιν μας».

Την ώς avco ομιλίαν ένέκριναν όμοφώνως 
oi εκπρόσωποι 145 Συνδικάτων διά πορα- 
τεταμένων χειροκροτημάτων, τόσον ένδια- 
μέσως, δοον καί κατά τό τέλος. Ιδιαιτέρως 
έχειροκροτήδη ασυγκράτητα τό μέρος τής 
ομιλίας περί κηρύξεως απεργίας απροσδιο
ρίστου διορκείας άπό τής 6ης Νοεμβρίου. 
Ή έπιδοκιμασία αίίτη ήτο μία καθολική έκ- 
δήλωοις άγανακτήσεως του εργαζομένου 
κόσμου τής πρωτευούσης καί μία σαφής 
προειδοποίησίς του δτι είναι άποφασισμέ- 
νος νά άγωνισδή διά τήν τιμαριθμικήν

αναπροσαρμογήν τών άπολαυών του βάσει 
προπολεμικών αποδοχών, άνδρωπίνως πα
ραδεκτών. /

Ή αίθουσα τού κινηματοθεάτρου έσείετο 
κυριολεκτικώς άπό τά χειροκροτήματα καί 
τούτο είχε τήν έννοιαν δτι είναι καιρός οί 
χορτασμένοι νά προσέξουν τούς νηστικούς. 
Ήτο ένα ομόφωνον δημοψήφισμα τής έρ- 
γατοϋπαλληλικής τάξεως. Ήτο ή φωνή τού 
έργαζομένου λαού, τήν όποιαν δέν έχει 
κανείς τήν δύναμιν νά καταπνίξη. ’Ήδη ή 
άπεργία άπροσδιορίστου διάρκειας έκηρύχθη, 
τού 'Εργατικού Κέντρου ’Αθηνών υίοθετή- 
οαντος τόν άγώνα μέ έπϊ κεφαλής τόν 
Πρόεδρον αύτοϋ Συνάδελφον Φωτ. Μακρήν, 
είς τόν όποιον θά άνήκη ένα πολύ μεγάλο 
ΕΥΓΕ. Είναι καιρός τέλος ή Κυβέρνησις νά 
άλλάξη πολιτικήν είς τά έργατοϋπαλλη- 
λικά ζητήματα καί νά εγκατάλειψη τήν έμ~ 
βαλωματικήν τακτικήν της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕίΙΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΙΑΣ ΤΗΣ Ι8-Ι0 47
Τό παρελθόν Σάββατον 18ην 'Οκτωβρίου 

έ. έ. καί ώραν 1,30'_ έλαβε "χώραν έν τή αι
θούση τού Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ή 
έκτακτος Συνέλευοις τών Μελών τού Συλλό
γου μας μέ θέμα : «’Έγκρισις τού άποφασί- 
σθέντος άγώνος (24ώρου άπεργίας) καί έξου- 
σιοδότησις τής Διοικ. Επιτροπής προς κήρυ- 
ξιν άπεργίας άπρόσδιορίσΤου δ!αρκείας''~μέ- 
χρις έπιλύσεως τών άπασχολοΰντων τό 
Προσωπικόν ζητημάτων» .

Μ. Δρεπανόπουλος (Πρόεδρος Συνελεύ
σεων): Κηρύσσω τήν έναρξιν τών εργασιών 
τής Συνελεύσεως καί ορίζω πρακτικογράφους 
τούς κ. κ. Γεώρ. Παπαγκίκαν καί Κοκκόρην 
καί δίδω τόν λόγον είς τόν Πρόεδρον 
τού Συλλόγου κ. Κων. Άποστολόπουλον.

Κ. Άποστολόπσυλος (Πρόεδρος τού Συλ
λόγου):

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι τόσον δίκαιον καί λογικόν τό βασι

κόν αίτημα περί τιμαριθμικής άπό 1 Σεπτεμ
βρίου έ. έ. αναπροσαρμογής' τών άποδσχών. 
καί εΐναι τόσον κεφαλαιώδη καί ζωτικά τά 
αιτήματα τού Προσωπικού περί τών ’Ασφαλι
στικών μας Ταμείων ϊνα μή καί οί σημερινοί 
απόμαχοι Συνάδελφό! μας καί ήμεΐς βραδύ- 
τερον περιφερόμεθα ένδεεϊς καί απροστά
τευτοι είς τούς δρόμους ώοτε νά μή χρή- 
ζουν ιδιαιτέρας καί λεπτομερούς άναλύσεως. 

Έξ άλλου παραβιάζεται ύπό τής Διοική-

σεως καθημερινώς ή περί πανόμοιας μετα- 
χειρίσεως συμφωνία είς τό βασικόν αίτημα 
τού επιδόματος Λογιστοϋ καί εις άλλας λε
πτομερειακός, άλλ’ έξ ίσου σοβαράς διά τούς 
ενδιαφερομένους περιπτώσεις κατά τρόπον 
άπαράδεκτον καί* διά τό γόητρον τού Ιδρύ
ματος καί διά τήν θέσιν ημών τών ύπηρε- 
τούντων είς αυτό άπό τής άπόψεως, τής γε- 
νομένης αποδεκτής ύπό τής Διόικήσεως, 
όπως μή ύπολειπώμεθα τών Συναδέλφων 
μας- τών λοιπών μεγάλων Τραπεζών.

Σάς είναι επίσης γνωστόν πόσον επιρρε
πής είναι ή Διοίκησίς μας είς τό νά παρα- 
βιάζη καί νά μή τηρή τά όργανικώς διατε
ταγμένα καί γενικώς νά ΰποπίπτη εις σφάλ
ματα, τά όποια όσον καί άν έν μέρει τακτο
ποιούνται εκ τών υστέρων, κατόπιν έντονων 
αγώνων είς οΰς άκατανοήτως ώθή αϋτη έκά- 
στοτε τόν Σύλλογον, άφίνουν βαθεΤαν τήν 
πικρίαν είς τό Προσωπικόν καί έχουν δημι
ουργήσει είς τήν συνείδησίν του τήν άκλό- 
νητον καί ορδήν πεποίθησιν δτι ή Διοίκησίς 
τής Τραπέζης δέν εμφορείται άπό φιλοϋπαλ- 
ληλικά αισθήματα καί δτι δέν έχει χωνέψει 
δτι πρέπει διά σειράς μέτρων νά άγκαλιάση 
τό Προσωπικόν άντί νά προσπαθή διαρκώς 
νά άντιμετωπίζη αύτό.

Είς μάτην ήγωνίσθη ή 'Επιτροπή έκ Διευ
θυντών Τμημάτων έπί δύο μήνας διά νά



έπιλυδοΰν τά αίτήματά μας εκείνα, ατινα ή 
Επιτροπή αΰτη όλοψύχως υιοθέτησε καί ολό
θερμα ύπεστήριξε παρά τη Διοικήσει.

Εϋρισκόμεδα εις την δυσάρεστον θέσιν 
νά σάς άνακοινώσωμεν δτι άπό χδές . ή Ε
πιτροπή αΰτη, τή αιτήσει τοΰ Συλλόγου 
άπηλλάγη των περαιτέρω προσπαθειών της 
καί άνέλαβε τήν εύδύνην ταύτην άκεραίαν 
ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλλόγου.

Δέν σάς διαφεύγει έπίσης δτι άπό σήμε
ρον εύρισκόμεδα δλοι μας εις τάς έπάλξεις 
τοΰ άγώνος καί δ,τι λεχδή έδω μέσα δά 
δελήσουν οί πολλαπλοί έχδροί τής τάξεώς 
μας νά τό έκμεΤαλλευδοϋν εις δ σημεΐον 
τούς συμφέρει καί νά τό διαστρέφουν όπως 
τούς άρέσει. Διά τόν λόγον τοϋτον μία καί 
μόνον φωνή πρέπει νά άκουσδή καί ή φωνή 
αύτή είναι: Ά γ ώ ν. Αύτήν τήν έντολήν 
νά δώσετε είς τήν Διοικητικήν Επιτροπήν. 
Οί τοίχοι έχουν αύτιά καί μολονότι είναι 
έκδηλος ή μαχητικότης όλων μας καί ή 
άγωνιστική διάδεσις πλέον ή άναμφισβήτη- 
τος, είναι πιδανόν, επαναλαμβάνω, οί πολλές 
κουβέντες καί οί λόγοι νά γίνουν άντικείμε- 
νον άσυμφόρου έκμεταλλεύσεως τοΰ άγώνος 
μας έκ μέρους των αιωνίων έκμεταλλευτών 
τής έργατοϋπαλλήλικής τάξεως.

Βασισδήτε είς τήν ηγεσίαν σας, ή όποια 
έχει εις τό ενεργητικόν της τήν μέχρι τοΰδε 
διαχείρισιν των συμφερόντων σας καί είς 
τήν όποιαν άνήκει ή πρωτοβουλία καί ή τιμή 
τοΰ σημερινοΟ ξεσηκώματος διά τής εύρυ- 
τέρας συμπράξεως των Συνδικάτων των 
Τραπεζών καί τών Επιχειρήσεων Κοινής 
Ώφελείας. Ή έμπνευσις καί ή προώδησις είς 
πραγματικότητα τής συμπράξεως τούτης 

ν άνήκει είς τόν Σύλλογόν μας καί εΐμεδα 
ύπερήφανοι δι’ αύτό, διότι εκεί μέσα είς τά 
Συνδικάτα τών Επιχειρήσεων Κοινής Ώφε
λείας συνηντήσαμεν συνδίκαλιστάς άγνούς 
καί μαχητικούς. Άναμείνατε καί δά ϊδητε 
τήν σημασίαν καί Τήν έξέλιξιν τοΰ γεγονό
τος αύτσΰ. Τά Εργατικά Κέντρα ’Αθηνών 
καί Πειραιώς καί ή Γ.Σ.Ε.Ε. είναι παρά τό 
πλευράν μας.

Συνάδελφοι,
Υπάρχουν άγώνες καί άγώνες. Οί άγώνες 

δμως του ίδικοΰ μας Συλλόγου έχουν τοΰτο 
τό ίδιάζον δτι δηλαδή έχομεν τήν ατυχίαν 
νά μή μάς κατανοή παντάπασι καί νά μή 
δέλη νά μάς και ανοήση ποσώς ή Δ,οέκησις

τής Τραπέζης μας.
Διά τόν λόγον τοϋτον έχομεν χρέος νά 

άμυνώμεδα σκληρότερον.
"Ας μή νομισδή, πράς Θεοϋ, δτι ή φιλο

δοξία μας έξικνεΐται —διά τών μέτρων τά 
όποια εΐμεδα ήναγκασμένοι νά λαμβάνω- 
μεν— πέραν της ίκανοποίήσεως τών κεφα
λαιωδών αιτημάτων τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας, ή έπίλυσις τών οποίων δά 
έχη ως άμεσον συνέπειαν νά άναφωνήση 
ή σημερινή Διοικητική ’Επιτροπή τά : «νϋν 
άπολύεις τόν δοΰλον σου Δέσποτα».

Συνάδελφοι,
Ή ίκανοποίησις τών έπιδιώξεων τοΰ έργα- 

τοϋπαλληλικοϋ κόσμου τής Χώοας είναι 
ύπόδεσις κατακάδαρα έδνική καί ώς έδνικήν 
πράξιν πρέπει νά δεωρήσωμεν τήν 24ωρον 
άπεργίαν τής προσεχούς Τρίτης. Έδνικόν 
καδήκον έπίσης έπιτελεΐτε έάν μάς έξου- 
σιοδοτήσετε νά κηρύξωμεν έν συνεχεία καί 
άπεργίαν άπεριορίστου διάρκειας προς ίκα- 
νοποίησιν τών αιτημάτων μας.

Ύπό τάς προϋποδέσεις ταύτας σάς παρα
καλώ νά άναφωνήσωμεν δλοι

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΑΞ1Σ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΖΗΤΩ Ο ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ ΜΑΣ
Σύσσωμος ή Συνέλευσις διά παρατεταμέ- 

νων χειροκροτημάτων ένέκρινε τά λεχδέν- 
τα ύπό τοΰ κ. Προέδρου καί διά βοής παρέ- 
σχε τήν αϊτηδεΐσαν έξουσιοδότησιν.

Άν. Τούντας : Έπιδυμώ μίαν όιευκρίνισιν, 
έάν, τοΰ^έστιν, ή άπεργία δά κηρυχδή συν- 
τόμως ή δά βραδύνη.

Κ. Άποστολόπουλος : Τοΰτο δά έξαρτηδή 
έκ τής πορείας καί τής άπυδόσεως ή μή τών 
διαβημάτων μας. Πάντως δέν πρόκειται νά 
φδάσωμεν εις τόν Δεκέμβριον-χωοίς νά χρη- 
σιμοποιήσωμεν τό δπλον τής άπεργίας. εν πε- 
ριπτώσει μή έπιλύσεως τοΰ αιτήματος τής 
τιμαριθμικής άναπροσαρμογής τών μισθών.

Μ. Δρεπανόπουλος (Πρόεδρος Συνελεύ
σεων) : Μή ύπάρχοντος άλλου όμιλητοΰ κη
ρύσσω τήν λήξιν τών έργασιών τής Συνε- 
λεύσεως.

Τήν λήξιν τών έργασιών έκάλυψαν νέα 
χειροκροτήματα.
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