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ΤΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Δύο ληξιαρχικαί πράξεις συνετάγησαν διά τοϋ κατα

πληκτικού άποτελέσματος τής ψηφοφορίας έπί των τρο
ποποιήσεων τοΰ Καταστατικού τού Συλλόγου μας:

Ή μία αφορά εις τον θάνατον τοΰ καθεστώτος των 
συλλογικών «καπετανάτων» πού έκληροδοτήθη μέν, μα- 
ζύ μέ τά άλλα δεινά, άπό τήν συγχώνευσιν, διετηρήθη 
όμως τεχνητώς έπί μακράν, διά τήν ίκανοποίησιν μωρο
φιλοδοξιών καί μικροσυμφερόντων άδιστάκτων «συνδι
καλιστών».

Ή άλλη περιέχει απλώς μίαν πανηγυρικήν άναγνώ- 
ρισιν τής προ πολλοΰ ύφισταμένης μεταξύ τών εργαζο
μένων εις τό Ίδρυμα ψυχικής αρμονίας, ή όποια άπο- 
τελεΐ καί την ασφαλεστέραν προϋπόθεσιν διά τήν πραγ
ματοποίησή τής ένοποιήσεως όλων τών οργανώ
σεων τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης.

Είναι χαρακτηριστικόν τό γεγονός δτι καί αύτοί οί 
εντός τών γραμμών τοΰ Συλλόγου μας πολέμιοι τής ένό- 
τητος τοϋ Προσωπικού, δέν έτόλμησαν νά στραφούν ά- 
προκαλύπτως έναντίον τής ένοποιήσεως τών συλλογικών 
οργάνων, διότι τοιοΰτον τι θά έξήγειρε τήν παμψηφίαν 
τών εργαζομένων εις τό Ιδρυμα. Προυτίμησαν νά κατα
φέρουν τό έναντίον της πλήγμα πλαγίως, προφασιζόμενοι 
— χαϊρε ύψος υποκρισίας άπροσμέτρητον—τήν δήθεν 
«αντιδημοκρατικότητα» ορισμένων τροποποιήσεων καί
τάς δήθεν «ύποπτους» διατάξεις άλλων περί «παροχών».

Ή μεγίστη όμως πλειοψηφία τών μελών τοϋ Συλλό
γου μας αντελήφθη τήν παγίδα τών δολιοφθορέων καί 
εψήφισε μέ φανατισμόν ΝΑΙ, διά νά δημιουργηθοΰν α
μέσως αί προϋποθέσεις ένοποιήσεως όλων ανεξαιρέτως 
τών συλλογικών οργανώσεων τοΰ Προσωπικού τής Έθνι 
κής Τραπέζης.

Παράλληλος έν τούτοις τακτική πλαγίας καταπολε- 
μήσεως τής ένοποιήσεως ακολουθείται καί εις άλ- 
λας οργανώσεις τού προσωπικού τής Τραπέζης. 
Οί «μικροκαπεταναΐοι» δέν έννοοΰν νά χάσουν τά «άρ- 
ματολίκια», ασχέτως άν ή διαιώνισις τής διαιρέσεως 
προκαλεΐ τεραστίας ζημίας είς τό σύνολον τών συναδέλ
φων των καί έπιστρατεύουν τά πλέον άήθη, τά πλέον 
δημοκοπικά έπιχειρήματα διά νά αναχαιτίσουν ή τουλά
χιστον νά έκτρέψουν τής κοίτης του τό ορμητικόν ύπέρ 
τής καθολικής καί άμέσου ένοποιήσεως ρεύμα. Προβάλ
λουν μέ εμφασιν τά δήθεν πλεονεκτήματα τών οικείων 
οργανώσεων καί τούς «κινδύνους» οί όποιοι θά προέλ- 
θουν άπό τήν συγχώνευσιν, προσποιούμενοι άγνοιαν τοΰ 
γεγονότος οτι τά κεκτημένα δικαιώματα είναι σήμερον 
σεβαστά καί απο αυτους τούς στυγνοτέρους έ ρ γο
δοτ α ς καί κατα συνέπειαν είναι άδιανόητον νά θιγοΰν 
άπό αυτούς τούτους τούς έργαζομένους. Χαρακτηριστι
κόν εν προκειμένη) παράδειγμα τής φροντίδας διά τήν 
διατήρησιν καί υπό τό καθεστώς τής ένοποιήσεως, τής 
ειδικής θέσεως κατηγοριών τινων συναδέλφων άποτε- 
λοΰν καί ώρισμέναι έκ τών γενομένων τροποποιήσεων 
είς τό Καταστατικόν τοΰ Συλλόγου μας, πρός τάς όποιας 
έστρεψαν τήν μήνιν των οί πάσης φύσεως δολιοφθορεΐς 
τής ένότητος τοΰ Προσωπικού.

Εξ άλλου, ή νοημοσύνη τών συναδέλφων εύρίσκεται 
εις επίπεδα κατά πολύ ανώτερα απ’ ο,τι υποθέτουν οί 
διασπασταί καί ώς έκ τούτου δέον νά θεωρήται βέβαιον 
οτι, τά καταστατικά τών ενοποιημένων ’Οργανώσεων ό
χι μόνον θά περιλάβουν έκ τών έπί μέρους άντιστοίχων 
καταστατικών τάς πλεονεκτικοιτέρας διά τό σύνολον τοΰ 
Προσωπικού διατάξεις, άλλα καί άλλας έτι περισσότε
ρον εύνοϊκάς.

Εκ των άνωτέρω προκύπτει άβιάστως τό συμπέρα
σμα οτι άνάλογοι πρός τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας 
διά τάς τροποποιήσεις τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου 
μας έξελίξεις θά σημειωθούν καί είς τάς λοιπάς οργανώ
σεις τής Εθν. Τραπέζης παρά τήν προαναφερθεΐσαν άχα- 
λίνωτον άντίδρασιν ώρισμένων, οί οποίοι θέτουν τά κοι
νά συμφέροντα είς ήσσονα μοίραν τών ίδικών των.

Επιβάλλεται όμως ή πάση θυσία ένθάρρυνσις τών 
ενωτικών πρωτοβουλιών, είς τρόπον ώστε πάντες οί ερ
γαζόμενοι είς τό "Ιδρυμα νά βαδίσωμεν τοΰ λοιπού ή- 
νωμένοι ώς είς άνθρωπος, διά τήν έπίλυσιν 
των αιτημάτων μας καί διά τήν έν γένει έξύψωσιν τής 
ηθικής καί ύλικής μας θέσεως. Πρέπει δέ νά θεωρήται 
βέβαιον οτι κατ’ αύτόν τον τρόπον ή πλήρης επιτυχία— 
καρπός τής ένότητος δλων τών συνδικαλιστικών μας 
δυνάμεων θά στέψη τάς προσπάθειας μας.

01 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
Χ0ΑΑΙΝ0ΥΝ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ

# ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝ Η
«Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
» δέν είναι δυνατόν νά είναι 
» βέβαια διά τήν επιτυχίαν 
» τοΰ Εργου της έάν δέν πα- 
» γιώση τήν ηθικήν τάξιν 
» καί τήν δικαιοσύνην είς 
» τήν σχέσιν εργασίας διά 
» τής θεσπίσεως συγχρονι- 

'» σμένου καί Επιλύοντας τά 
» βασικά θέματα, Όργανι- 
» σμοΰ Υπηρεσίας».

Αυτή είναι ή γενική αρχή προ 
τής όποιας Ετίθετο ό έκάστοτε Δι
οικητής τής Τραπέζης άπό τον 
όποιον καί τό Προσωπικόν καί αί 
άνάγκαι τής Τραπέζης άνέμενον 
τήν έξάλειψιν των άνωμαλιών τις 
όποιες ό ύπάρχων ’Οργανισμός 
άπό τής ισχύος του έδημιούργησε.

Αύτό όμως ήτο καί τό υψιστον 
καθήκον των Διοικητών έφάμιλ- 
λον άν δχι προπορευόμενον τών 
καθηκόντων απέναντι τών σπου- 

I δαιοτέρων εργασιών τοΰ Ιδρύμα
τος. Καί ή παραμελησις τοΰ κα
θήκοντος των αύτοΰ συνετέλεσε 
είς τό νά χαρακτηρίζονται οι ά- 
πελθόντες δύο (δέν όμιλοΰμεν πε
ρί τοΰ θεσπίσαντος τόν ’Οργανι
σμόν) Διοικηταί, ώς μή έπιτυχόν- 
τες εις τό Εργον των.

Ό βαθμός τής επιτυχίας ή άπο- 
τυχίας των είναι θέμα είδικώτε- 
ρον καί δχι άμοιρον ύποκειμενι- 
κών κρίσεων. "Ενα δμως είναι τό 
Αληθές. "Οτι τό εργον των δέν 
έπαρουσίασε πληρότητα. Καί ή 
πληρότης είναι τό χαρακτηριστι
κόν τής επιτυχίας ένφ ή Ατέλεια 
άναμφισβητήτως συνιστα αρνητι
κήν πρός τήν επιτυχίαν έννοιαν.

Ή ατέλεια αφορά τούς δύο προ- 
κατόχους τοΰ σημερινού κ. Διοι- 
κητοΰ είς τά θέματα τοΰ Προσω
πικού. Δέν έλήφθησαν τά μέτρα 
Εκείνα τά όποια θά Εξήλειφον ρι~ 
ζικώς τάς αδικίας.

Άμφότεροι, Εν παλλοΐς θύματα 
τών εισηγητών συνεργατών των 
άλλά καί Εν πολλοΐς Επίσης οδη
γούμενοι άπό τάς ιδίας των αντι
λήψεις Εφήρμοσαν ό μέν είς σφα- 
λερώτατα, κατά βάσιν καί περιε- 
χόμενον, ημίμετρα, δ δέ Ετερος 
μέτρα σκοποϋντα τήν διάσπασιν 
καί διαίρεσιν τοΰ Προσωπικού, έξ- 
υπηρετοΰντα μίαν ιδιόρρυθμον καί 
απαράδεκτο'/ σκοπιμότητα. Ένφ 
ούτοι άνεγνώριζον τήν ανάγκην 
τροποποιήσεως ή «άναμορφώσε- 
ως» τοΰ Όργανισμοΰ, ούδέν Επρα- 
ξαν διά τήν έξυγίανσιν, Εκσυγ
χρονισμόν καί έξομάλυνσιν τής 
σχέσεως Εργασίας. Τούναντίον έ- 
κληροδότησαν είς τήν σημερινήν 
Διοίκησιν δλα τά τερατώδη συνον
θυλεύματα τής Εξωφρενικής των 
νοοτροπίας.

Προσωρινότητες, είδικαί κατά 
προσωπικός κρίσεις καί Επιθυμί
ας προωθήσεις, καταλήψεις θέσε
ων είδικώς έν πολλοΐς δημιουρ- 
γουμένων καί άλλα ών ουκ εστιν 
αριθμός είναι αί συνέπεια: τών 
ρευστών καί πονηρών διατάξεων 
τοϋ ’Οργανισμού καί τής σκοπίμου 
χρησιμοποιήσεως αύτών.

Σκόπελοι Επικίνδυνοι καί ση
μεία ύπονομεύσεως τοΰ έργου Ε
νός Διοικητοΰ δ όποιος πραγμα
τικά θά ήσθάνετο τήν ανάγκην 
τής δικαιοσύνης καί τής ηθικής 
καθάρσεως.

Επειδή πιστεύομεν δτι ό σημε
ρινός Διοικητής φιλοδοξεί, πρός

τιμήν του, νά έφαρμόση τήν ηθι
κήν τάξιν είς τό "Ιδρυμα εϊμεθα 
υποχρεωμένοι νά ύπογραμμίσωμεν 
τήν πορείαν τοΰ κεφαλαιώδους 
θέματος τοΰ Όργανισμοΰ καί νά 
Εκφράσωμεν τάς Ανησυχίας μας 
δι’ ώρισμένας παλινδρομήσεις διά 
στροφήν πρός τήν παλαιάν αμαρ
τωλήν δδόν τών νοθειών, τής συγ- 
χύσεως, τής καλλιέργειας τοϋ 
πνεύματος περί δήθεν καταρρεύ
σεως)!) τής Τραπέζης, διά νά 
διατηρηθούν τά κακώς κείμενα 
πού κάθε τι άλλο Εξυπηρετούν 
παρά τήν ηθικήν τάξιν, τής όποι
ας ή ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Εχει 
ΑΝΑΓΚΗΝ όπως ακριβώς ό αν
θρώπινος οργανισμός άπό ΟΞΓ- 
ΓΟΝΟΝ.

Καί έξηγούμεθα. Ό κ. Διοικη
τής διαγνώσας τήν άνάγκην αυ
τήν Εδωσε τήν Εντολήν, συστήσας 
καί ειδικήν Επιτροπήν διά τήν 
ριζικήν τροπαποίησιν τοΰ ’Οργα
νισμού, Εθεσε μάλιστα καί τακτήν 
προθεσμίαν, ήτις μέ τινας άνα6ο- 
λάς εφθασε μέχρι τέλους τοΰ λή- 
ξαντος Ετους. Δυστυχίας δέν έγέ- 
νετο δεκτή πρότασις τής Συλλο
γικής πλευράς περί δημιουργίας 
ειδικής, προσωρινής, ολιγομελούς 
(2 - 3 προσώπων) υπηρεσίας πα

ρά τή Δΐευθύνσει Προσωπικού, ή- 
τις, Ανεξάρτητος καί ανεπηρέα
στος άπό τήν τρέχουσαν λοιπήν 
Εργασίαν τών υπηρεσιών τής Δι- 
ευθύνσεως, εν συνεργασίφ μετά 
τών Συλλόγων, θά έπεράτωνε, Εν
τός διμήνου τό πολύ, τό Εργον 
της, τό όποιον διά τοΰ αρμοδίου 
Τποδιευθυντοΰ καί Διευθυντοΰ 
Προσωπικού θά είσηγεΐτο εις τήν 
’Επιτροπήν.

’Αντί τούτου έγένετο ή κοινή 
προπαρασκευαστική Επιτροπή Εξ 
Εκπροσώπων τής Δ) νσεως (Διοι
κητής καί Ύποδ) τής καί είς 
προϊστάμενος Τμήματος Προσωπι
κού) καί τών Συλλόγων (Πρόε
δροι αύτών καί είς σύμβουλος) ήν 
καθ’ ύποχώρησιν έδέχθησαν οί 
Σύλλογοι. Αυτή ήτο φυσικόν νά 
μήν είναι άμοιρος τής πορείας 
τής λοιπής τρεχούσης Εργασίας 
τής Δ) νσεως Προσιοπικοΰ καί δή 
τών Συμβουλίων προαγωγών ή 
λειτουργία τών όποιων, λόγφ ταυ- 
τότητος τών προσώπων, καθυστέ- 
ρει άναλόγως τήν λειτουργίαν τής 
προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής 
τοΰ Όργανισμοΰ.

Έφθάσαμεν αισίως εις τά μέ
σα Φεβρουάριου, περίπου πέντε 
μήνας άπό τοΰ χρόνου τής Εντο
λής τοΰ κ. Διοικητοΰ καί αί έρ- 
γασίαι χωλαίνουν λίαν 
ανησυχητικά) ς.

Αυτά καί μόνον ύπογραμμίζο- 
μεν: Χωλαίνουν λίαν άν- 
ησυχητικ,ώς. Καί τούτο κα
τόπιν τής Επισήμου δηλώσεως πε
ρί τρις καί τετράκις τής Εβδομά
δας συνεδριάσεως τής ’Επιτροπής 
διά ταχεϊαν περάτωσιν τοΰ Εργου 
της.

Δέν δίδομεν άπάντησιν. Διότι 
οί φόβοι καί οί συλλογισμοί μας 
θά προσέδιδον εις αύτήν φοβέραν 
εκφρασιν. Φοβεράν, ύπό τήν Εν
νοιαν τών Εντυπώσεων καί τών Ε
πιπτώσεων έπί τής κοινής συνα- 
δελφικής γνώμης, ή όποια ανα
μένει άπό τούς ιθύνοντας σήμερον 
τήν Τράπεζαν τήν αληθή ήθικήν

( Συνέχεια στή 2α σελίδα )

ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ένφ ή Συλλογική Σας ηγεσία είναι απασχολημένη άφ’ Ε

νός μέν μέ τήν προσπάθειαν Εκανοποιήαεως βασικών μας αιτη
μάτων, προσπάθειαν οχι άπρόσκοπτον δυστυχώς, άφ’ Ετέρου δέ 
βαδίζει ολοταχώς είς τήν άξιοποίησιν τοΰ θριάμβου Σας τοΰ 
89% υπέρ τής ΕΝΩΣΕΩΣ διά τής δικαστικής του τυπικής έπι- 
κυρώσεως, έδέχθη δύο βολάς.

I. Τήν πρώτην έκ μέρους τών διοικούντων τό Ταμεΐον Υ
γείας Προσωπικού τ. Τραπέζης ’Αθηνών.

Οδτοι, μετά Εμμεσον Επίθεσιν διά προηγουμένων ανακοινώ
σεων των κατά τοΰ Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τρα
πέζης, έθεώρησαν καλόν, είς παραμονάς άπολογισμοΰ των, νά 
άρχίσουν έπίθεσιν καί κατά τοΰ Συλλόγου μας καί τής Ηγε
σίας του μέ τήν κατηγορίαν τών «φασιστικών» Ενεργειών.

Ώς πρός τάς κατά τοΰ ΤΓΠΕΤ βολάς, Εντός τών ορίων τής 
άρμοόιότητός μας, τό Εντυπωσιακόν σύνθημα τής συγκρίσεως 
τών εισφορών (ΤΓΠΕΤ 7% - Ταμεΐον Τ.Α. 3%) ώς απο
τελούν διαστρέβλωσιν τής αλήθειας, διότι πα- 
ρασιωποΰνται ουσιώδη στοιχεία καί ώςπρός τήν είσ φο- 
ρ αν καί ώς πρός τήν παρεχομένην περίθαλ- 
ψ ι ν.

Ώς πρός τάς «φασιστικάς» μεθόδους:
Καλοΰμεν τούς αυτοδιοριζομένους κατηγόρους μας νά έπι- 

στρέψουν τήν Αντιφασιστικήν των φρασεολογίαν είς τό ξένο 
πρός αύτούς οπλοστάσιο-/ άπό δπου τήν Ιδανείσθησαν. Έάν θέ
λουν νά μάς δώσουν μαθήματα φασισμού, τούς δηλοΰμεν δτι εΐ- 
μεθα Ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Μαθήματα δέ Δημοκρατίας δέν δε- 
χόμεθα ούτε άπό αύτούς ούτε άπό κανένα. Πρώτοι αύτοί γνωρί
ζουν δτι, Εξετάσεις έδώσαμεν είς κρίσιμους στιγμάς καί έξήλ- 
θομεν αλύγιστοι. Τά περαιτέριο είναι θέμα αυτοελέγχου συνει
δήσεων είς ατομικόν καί συλλογικόν Επίπεδον, τόσον διά τό 
παρόν, όσον καί διά τό παρελθόν.

Ό Σύλλογός μας τηρεί άπαρεγκλίτως τήν αρχήν τής μή 
έπεμβάσεως είς τά Εσωτερικά τών άλλων Συλλόγων.

Θέματα, ώς τής συνεργασίας καί τής πολυποθήτου ΕΝΩ
ΣΕΩΣ Αντιμετωπίζονται Μ0ΝΟΝ μέ τήν θέλησιν τής Νομίμου 
Ηγεσίας καί τών μελών τών Ενδιαφερομένων ’Οργανώσεων.

Μέ τήν τωρινήν Νόμιμον Ηγεσίαν τοΰ Αδελφού Σωματείου 
πραγματοποιείται δια κοινής συμφωνίας ή ΕΝΩΣΙΣ, πράγμα 
τό όποιον Εστάθη Αδύνατον νΑ πραγματαποιηθή δταν εκείνοι ή- 
σαν ή νόμιμος ηγεσία.

"Ολοι οί έργαζόμενοι στήν 'Ed- 
νική Τράπεζα έχουν τά ίδια συν
δικαλιστικά δικαιώματα. Υποβο
λιμαίες προτάσεις γιά «άριστοκρα- 
τική ένωσ,ΐ\» είναι άπαράδεκτες.

Άί Από πλευράς Συλλόγου μας Ενέργειαι έπεκυρώθησαν 
δια τής έλευθέρας ψήμου τοΰ 89% τών μελών.

Αυτή είναι ή θέλησις τοΰ συνόλου. Ή προσβολή αύτής μέ 
όποι.©δήποτε μέσον Αποτελεί πράγματι φασισμόν, ώς καί ή οία- 
δήποτε έπέμβασις είς τα Εσωτερικά τών Αλλων. Τάς άνεπιτρέ- 
πτους ταύτας ένεργείας καταδικάζομε'/ καί τούς δράστας παρα- 
δίδομεν πρός κρίσιν εις τήν κοινήν συναδελφικήν γνώμην.

II. Ή έτέρα βολή προέρχεται Από τόν... . περιβεβλημένον 
τήν λεοντήν τοΰ «Εξυγιαντοΰ» ήρωα τής βωβολογίας τοΰ 1955- 
1956 κ. Μελχ. Τσουδερόν.

Άμφιβάλλομεν έαν αί δίκην φαντασιώσεων συγχρόνου 
Παρθένου τής ’Ορλεάνης φωναί «Συνεχίστε τις προσπάθειές 
σας. . . κ.λ.π.» προέρχονται Εστω καί άπό μερίδα τών ψηφισάν- 
των ΟΧΙ (τοΰ 11%) τών συναδέλφων.

Εϊμεθα είς θέσιν να γνωρίζωμεν δτι αί «φωναί» είναι αί 
τών φορέων τοΰ πνεύματος τής διαιρέσεως, τοΰ Εμφυλίου Εντός 
τής Τραπέζης πολέμου, πνεύματος ξένου πρός τήν σημερινήν 
πραγματικότητα εις τήν Τράπεζαν.

Άντιπαρερχόμεθα τάς στερουμένας πάσης σοβαρότητας κα
ταγγελίας τοΰ κ. Τσουδεροϋ περί «Αταξίας» καί, «παρανομιών» 
(δέν Εξαιρεί ούτε καν τόν παρευρεθέντα εις άπάσας τάς φά

σεις τής έκδηλώσεως τής θελήσεως τοΰ σώματος τών συναδέλ
φων, δικαστικόν Αντιπρόσωπον) καί φέρομεν αυτόν Ενώπιον τών 
ίδιων αύτοΰ λόγων, είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 18) 2) 1959 
κατά τήν συζήτησιν τής τροποποιήσεως ΤΟΤΕ τοΰ Αρθρου 3 
τοΰ Καταστατικού.

Έλεγεν δ κ. Μ. Τ:
«Έάν δμως (ή τροποποίησις) Απσβλέπη είς Αλλον σκοπόν 

» δηλ. τήν συγχώνευσιν τών δύο Συλλόγων ΕΘΝΙΚΗΣ καί Α- 
» ΘΗΝΩΝ δέν νομίζω δτι είναι ή κατάλληλος Εποχή. Έάν



Σελίς 2α ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Πέμπτη 11 Φεβρουάριου 1965

Άνοιτιτή επιστολή
προς τον
u. Μ. Τσουδερόν
Προς τον κ. Μελχισεδέκ Τσουδερόν 
Πρόεδρον τού Εποπτικού Συμβου
λίου τού «Νέου Συνεταιρισμού Στ’ε- 
γάσεως 'Υπαλλήλων τέως Ε.Τ.Ε.» 
Κύριε Τσουδερέ,

ΔΓ έτη στολής μου πρός τήν «Τρα
πεζιτικήν» έξέθεσα τάς άπόψεις μου 
ώς πρός τον τρόπον καθ' δν θά πρέ
πει νά ένεργήαουν οϊ άρμόδιοι τού 
Συνεταιρισμού διά τήν διανομήν τών 
νέων οικοπέδων.

Γνωρίζω δτι δέν είναι εύκολος ύ- 
πόθεσις ή υπαγωγή εις τό σχέδιον 
πόλεως μιας περιοχής ή ή έπέκτα- 
σις αυτού, πάντως όμως ή μέχρι 
τοΰδε άδυναμία τής Διοικήσεως τού 
Συνεταιρισμού δπως ύπαγάγη είς 
τό σχέδιον πόλεως τάς νέας έκτά- 
σεις δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθή 
ώς έπιτυχία.

Ημείς βεβαίως δέν άνεμένομεν τα- 
χεΐαν έπίλυσιν τοΰ προβλήματος 
τούτου, διότι έάν κρίνωμεν άπό τό 
προσύμφωνον τής δευτέρας αγοράς 
τοΰ Συνεταιρισμού δπου εύρίσκεται 
τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ δάσους, 
ήτοι τό ύπ’ άριθμ. 1969)20.7.1957, 
είς τό όποιον έν άρθρφ 12 αΰτοΰ 
αναφερεται δτι τό έν λόγφ προσύμ
φωνον έτέλει ΰπό τήν διαλυτικήν αΤ- 
ρεσιν δτι ό πωλητής ήθελεν επιτύ
χει διά τήν έκτασιν τούτην τήν έγ- 
κρισιν σχεδίου πόλεως, άγόμεθα εις 
τό συμπέρασμα δτι ή οΐαδήποτε ε
πιτυχία ήτο περισσότερον εργον τοΰ 
πωλητοΰ παρά τής Διοικήσεως τοΰ 
Συνεταιρισμού.

Πάντως εύχόμεθα δπως τό έτος 
1965 είναι τυχηρότερον και υπα
χθούν τό ταχύτερου αί νέ,αι αύται εκ
τάσεις είς τό σχέδιον πόλεως πρός 
λήξιυ πολλών εκκρεμοτήτων.

_ Σχετικώς δμως μέ τά παλαιά οι
κόπεδα κατόπιν μάλιστα τών περι- 
ελθόντων ήμΐν νεωτέρων στοιχείων 
άπό τάς αρμόδιας Δημοσίας Υπη
ρεσίας κλπ. μάς γεννώνται τά κά
τωθι έρωτήματα:

1) "Ηκουσα έξωδίκως, χωρίς νά 
δυνηθώι νά ελέγξω τούτο, δτι είς τήν 
Έκθεσιν Ελέγχου τής Γ' Οικονο
μικής Εφορίας κατά τον Ιανουάριον 
τοΰ 1964 άφοροόσης τόν Συνεταιρι
σμόν άναφέρονται καί στοιχεία περί 
τών αγοραστών οικοπέδων καί δτι 
έπεβλήθησαν πρόστιμα διά διαφό
ρους αιτίας. Κατόπιν τούτου δέν νο
μίζετε δτι θά πρέπει νά λάβουν 
γνώσιν οί κ.κ. Συνεταίροι ολοκλή
ρου τής Έκθέσεως ταύτης καί τών 
εγγράφων τών σχετικών μέ τά πρόσ
τιμα ταΰτα;

2) Κατά τήν προσπάθειαν κλη- 
ρώσεως τόν Δεκέμβριον 1960 τών 
είς «Πεύκα Γιουρντά» Άναβύσσου 
’Αττικής οικοπέδων τοΰ Συνεταιρι
σμούς τό ύπ’ άριθμ. 59 οικοδομικόν 
τετράγωνον είχε διαιρεθή είς δέκα 
(10) οικόπεδα. Κατά τήν πραγμα- 

τοποιηθεΐσαν δμως κλήρωσιν τόν ’ I

ούνιον 1961 τό έν λόγφ οικοδομι
κόν τετράγωνον διηρέθη είς εννέα 
(9) οικόπεδα καί μετά τήν κλήρω- 
σιν, έν άγνοια εμού ώς μέλους τότε 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συνεταιρισμού καί ώς μέλους τής 
Επιτροπής κληρώσεως καί ίσως καί 
άλλων μελών ταύτης, έμειώθη ή έκ- 
τασις τών ώς εϊρηται έννέα οικοπέ
δων έξ ών προέκυψε καί δέκατου οί
κόπεδον. Επομένως έψ’ δσον άρχι- 
κώς τό τετράγωνον τούτο είχε διαι- 
ρεθή είς 1 0 οικόπεδα ποιος ό λόγος 
νά κληρωθή άργότερον είς εννέα μό
νον οικόπεδα; Έξ άλλου δεδομένου 
δτι ή τιμή, μετά τήν γενομένην κλή- 
ρωσιν ήτο ηΰξημένη έρωτάται, μέ 
πο^ίαν τιμήν άπεζημιώθησαν οΐ ίδιο- 
κτήται τών λοιπών έννέα οικοπέδων 
έκ τών οποίων προέκυψεν, ώς έλέχθη 
ανωτέρω; έκ τών υστέρων τό δέκα- 
τον οίκόπεδον; Παρακαλοΰμεν επί
σης, δπως κατά τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν προσκομισθοϋν τά δέκα αν
τίγραφα τών οριστικών συμβολαίων 
τών δικαιούχων τών οικοπέδων τού
των.

3) Κατά τήν κλήρωσιν τοΰ ’Ιου
νίου 1961 τά οικόπεδα τοΰ ύπ’ ά- 
Ρ'θμ. 5 οικοδομικού τετραγώνου ή- 
σαν 13 (δέκα τρία). Μετά δμως τήν 
κλήρωσιν διά τής σμικρύνσεως τοΰ 
εμβαδοΰ τινών έξ αύτών έξοικονομή- 
θη καί έτερον οίκόπεδον ήτοι τό 14ον 
(διέκατον τέταρτον), τό όποιον έν 
άγνοια έμοΰ ώς μέλους τότε τό Δ.Σ. 
τοΰ1 Συνεταιρισμού καί μέλους τής 
Επιτροπής κληρώσεως και ίσως καί 
άλλων μελών ταύτης διετέθη, ώς έ
ξ άγεται έκ τοΰ δτι δέν άναφέρεται 
τό οίκόπεδον τούτο ώς περιουσία 
τοΰ Συνεταιρισμού είς τά πεπρα
γμένα τού 1963 καί έρωτάται δια- 
τί διέθεσαν τό οίκόπεδον τούτο χω
ρίς νά λάβω γνώσιν; ’Επίσης παρα
καλοΰμεν δπως πληροφορηθώμεν διά
τι έδόθη άνευ κληρώσεως τό έν λό- 
YV οίκόπεδον καί μέ ποια κριτήρια 
έπροτιμήθη ό λαβών τούτο, δεδομέ
νου δτι ώς έπληροφορήθημεν ό Συ- 
νεταισμός οφείλει καί άλλα οικόπε
δα είς τούς έγγραφέντας διά τήν ά- 
πόκτησιν τοιούτων έκ τής ιδίας α
γοράς.

4) ̂ Έπληροφορήθημεν δτι έκκρε- 
μεΐ αναγνωριστική αγωγή τοΰ κ. 
Μελλισουργού κατά τού πωλητοΰ 
τών οικοπέδων είς τόν Συνεταιρισμόν 
κ. Δημητριάδη ίσως καί κατά του 
κ. Ζωγράφου, καί δ στις κ . Μελισ- 
σουργός άμφισβητεί δτι κύριος τής 
έκτάσεως «Γιουρντά», δπου εύρί- 
σκονται τά οικόπεδά μας είναι μό
νον ό κ. Δημητριάδης καί ένδεχομέ- 
νως καί ό κ. Ζωγράφος, ίσχυριζό- 
μενος δτι τό ήμισυ τής ανωτέρω- έκ
τάσεως άνήκει είς αυτόν. Επειδή, 
ώς ένθυμούμεθα, εις τι να προσύμφω
να διευκρινίζεται δτι είς περίπτωσιν 
καθ’ ήν άπωλεσθή ή δίκη έκ τυχόν 
διεκδικητικής αγωγής ό πωλητής θά 
άποζημιώση τόν άγοραστήν Συνε
ταιρισμόν συμφώνως πρός τάς σχε
τικός διατάξεις τοΰ ’Αστικού Κωδι
κός, έρωτάται ποια μέτρα ελαβεν ό 
Συνεταιρισμός διά τήν περιφρούρη- 
σιν τών συμφερόντων τών άγοραστών 
οικοπέδων έκ τοΰ Συνεταιρισμού.

5) ’Αφού, ώς έλέχθη, διά τής ύπ’ 
άριθμ. 4122)29.9.1959 πράξεως 
τοΰ Συμβολαιογράφου κ. Μιχ. Βα
σιλείου ύπεσχέθη ό Συνεταιρισμός 
δτι δέν θά οίκοπεδοποιήση έκτασιν 
δάσους 325 στρεμμάτων προκειμέ- 
νου νά ΰπαχθή ή λοιπή περιοχή είς 
τό σχέδιον πόλεως, διατί έκληρώ- 
-θη καί διενεμήθη τμήμα του δάσους

01 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΧΠΑΑΙΝΟΥΝ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελ.) 
ΑΛΛΑΓΗΝ.

Τήν άπάντησιν θά τήν δώσουν 
τά γεγονότα. Ημείς θέλομ,εν καί 
αϋτός είναι δ σκοπός καί δ στό 
χος δλων τών ενεργειών μας, νά 
διαλύσωμεν τούς φόβους μας αυ
τούς.

Θά διαλυθούν δέ, αν οΕ ΝΕΟΙ 
άνθρωποι τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης καί είδικώτερ-ον τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού ακολου
θήσουν τόν δρόμον πού έξ αρχής 
έχάραξαν, δταν έβλεπαν τά πρά
γματα μέ καθαρό μάτι.

Νά άπ-οφύγουν τις λαβύρινθοι 
δεις δολιχο-δρομίες στις όποιες 
τούς εμπλέκουν οι λεγόμενοι «συν- 

| τηρητικοί». Τό εύρύ καί ριζοσπα 
στικόν πνεύμα πού κατά τάς φρά 
σεις τοΰ ίδιου τοΰ κ. Διοικητοϋ 
πρέπει νά διαπεράση καί νά χα- 
ρακτηρίζη δλας τάς εκδηλώσεις 
τής Τραπέζης δέν αφορά μόνον 
τά υλικά μέσα καί τάς μεθόδους 
εργασίας αυτής. Πρέπει νά αφο
ρά, κυρίως νά αφορά, καί τόν το
μέα τού Προσωπικού. ΟΕ νοθεύ- 
οντες καί άκρωτηριάζοντες τήν 
Εννοιαν, τό περιεχόμενον καί τήν 
άπαιτουμένην έκτασιν τής αναγ
καίας έξυγιάνσεως καί εκσυγχρο
νισμού εις τόν τομέα τού Προσοι- 
πικού, τήν όποιαν κατά ΜΙΝΙ
ΜΟΥΜ εκφράζουν τά αιτήματα 
τών εργαζομένων εις τήν Τράπε
ζαν περί τόν ’Οργανισμόν, είναι 
καί οΕ δολιοφθορεΐς τής επιτυχίας 
τής Διοικήσεως εις τόν το
μέα τούτον, αλλά καί τοΰ ό
λου έργου διοικήσεως τής Τρα
πέζης. Διότι δέν μπορεί ή 
Τράπεζα νά προσανατολίζεται 
πρός τό μέλλον δταν οί ρυθμίζον
τας τά ζητήματα τού Προσωπικού 
τα προσανατολίζουν πρός τό σκου
ριασμένο παρελθόν. Διότι εις αυ
τό οδηγεί ή συγκράτησις τής προ
όδου τού Προσωπικού. Δέν είναι 
δυνατόν μέ τό πρόσχημα τών δα
πανών νά εμποδίζεται ή λύσις 
τού προβλήματος τοΰ ’Οργανισμού 
δταν αδται αποτελούν μίαν ύπο-

διαίρεσιν τών δαπανών διά τήν 
άπόκτησιν ενός κτιρίου, πού απο
τελεί μέρος τοΰ κτιριακοΰ προ
γράμματος τής Τραπέζης πού καί 
αυτό -αποτελεί μέρος τοΰ όλου 
προγράμματος τών εργασιών αυ
τής.

Έλπίζομεν καί άναμένομεν, δτι 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης πρά
γματι θά πρ-οχωρήση άφοβα στον 
δρόμο τής ικανοποιήσεως τοΰ αι
τήματος τοΰ ’Οργανισμού, έν α
νάγκη άπαλλασσομένη άπό τάς 
πινακίδας - δείκτας πρός τό παρ
ελθόν.

Τής ανήκει τό παρόν καί τό 
μέλλον. Αυτά ανήκουν καί εις τό 
Προσωπικόν. Καί αύτη είναι εις 
θέσιν καί νά τά έννοήση καί νά 
τά κερδίση. Τό προσωπικόν ένα 
δρόμο έχει. Νά άγωνισθή διά νά 
τά έπιτύχη. Καί αυτό πράττει έπί 
σειράν έτών. Ύπό εύο-ίωνον μορ
φήν θά κινηθή υπό συνθήκας πα
ραγωγικής συνεργασίας καί α
μοιβαίας κατανοήσεως μέ τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης.

Ή έναντία καί απευκταία πε- 
ρίπτωσις δέν θά έπιφέρη -ει μή 
μόνον, άπό πλευράς Διοικήσεως, 
μίαν ακόμη αποτυχίαν εις τόν το
μέα τής σχέσεως εργασίας, μέ ά- 
νάλογον έπίπτω-σιν έπί του όλου 
διοικητικού έργου, -άπό πλευράς 
δέ Προσωπικού τήν συνέχισιν τής 
έκτελέσεως τοΰ καθήκοντος του 
ύπό σκληράς πάλιν καί δυσοιώ- 
ν-ους συνθήκας, ώς καί εις τό πα
ρελθόν, εις τάς όποιας άλλοι πα
ρά τάς έλπίδας του, παρά τάς 
προσδοκίας του, παρά τήν θέλη- 
σίν του καί τούς εύγενεΐς σκο
πούς του θά έχουν Εντοπίσει.

Δέν φρονοΰμεν δμως δτι θά συμ- 
βή τό τελευταίο·/. Διότι τά υπεύ
θυνα κορυφαία όργανα έξ άμφοτέ- 
ρων τών πλευρών, Διοικήσεως 
καί Συλλόγων έχουν καί είς τό 
παρελθόν των τήν σφραγίδα τής 
Επιτυχίας, έπί τής όδοϋ αυ
τής γνωρίζουν καί επιμένουν νά 
βαδίζουν, οΕ δέ άπεργαζόμενοι 
τήν λοξοδρόμησιν άπό τήν κατεύ- 
θυνσιν αυτήν, έάν εξακολουθήσουν 
τό έργο των, θά έξοστρακισθοΰν.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΑΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΟΣ
Συμφώνως πρός τά άρθρα 9 και 11 τοΰ ίσχύοντος Κα

ταστατικού, καλοΰμεν τά Μέλη τοΰ Συλλόγου μας είς τήν 
ετησίαν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, τήν 5ην Μαρτίου 
έ.έ., ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 6ην μ.μ. είς τήν αίθου
σαν Τίτλων τοΰ Κεντρικοΰ Καταστήματος μέ θέματα:

1) ’Έκδεσις πεπραγμένων διά τό λήξαν έτος 1964.
2) ’Έγκρισις άπολογισμοΰ 1964 καί προϋπολογισμού 

1965.
3) Εκθεσις ελεγκτών καί απαλλαγή Διοικητικού 

Συμβουλίου, καί
4) Εκλογή πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής διά 

τήν διαξαγωγήν τών αρχαιρεσιών.
Έν περιπτώσει μή απαρτίας, θά όρισθή διά νεωτέ- 

ρας άνακοινώσεως μας έτέρα ή μέρα τοΰ μηνός τούτου διά 
τήν άνω αιτίαν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ
Σ η μ ε ί ω σ ι ς :

Ό προσδιορισμόςτής Γενικής Συνελεύσεως διά τόν 
Μάρτιον γίνεται διότι, τό μεσολαβούν διάστημα είναι τό 
κατά νόμον απαιτούμενον διά τήν έγκριαιν καί δημοσίευ- 
σιν τοΰ νέου τροποποιημένου Καταστατικού παρά τοΰ Πρω
τοδικείου Αθηνών, βάσει το·ΰ όποιου θά διενεργηθοΰν αί 
προσεχείς άρχαιρεσίαι.

Βίες iuSoesig

Ό ’Εκδοτικός Οίκος ΔΙΦΡΟΣ έ- 
κυκλοφόρησε ένα μυθιστόρημα τοΰ 
τέως συναδέλφου Γιάννη Ε. Βατζιά 
μέ τίτλο «Ή Φάλαινα».

Στό βιβλίο αυτό ό συγγραφευς 
βασιζόμενος στό μΰθο τοΰ ’Ιωνά 
σκιαγραφεί τήν γραφειοκρατία και 
εΐδικώτερα τήν κατάχρησι εξουσίας 
πού προκύπτει άπό τήν γραφειοκρα
τία.

Ή όλη έξέλιξι τοΰ μύθου είναι 
σύγχρονη καί Ελκυστική.

Εήχαρΐ6ϊήριθ¥

» σκε-φθούμε μόνον δτι διά τής συγχωνεύσεως τών δύο Συλλό- 
» γων τώρα, άπεμπολοϋμε αότομάτως τό Συλλογικόν μας α’ί- 
» τημα περί επανεντ-άξ-εως (!;) είμαι τής γνώμης δτι θά συμφω- 
» νή-σητε όλοι, -δτι δέν πρέπει νά ψηφισθή ή τρ-ο- 
» π οπ ο ί η -σ ι ς τού Καταστατικού — ή τούλάχι- 
» στον νά τεθούν φραγμοί. Διότι... Σκεφθήτε έάν εισ- 
» άγω μεν -είς τόν Σύλλογόν μας ύπαλλή- 
» λους τής Τραπέζης ΑΘΗΝΩΝ χωρίς φρα

γμούς. Ε ίναι ενδεχόμενόν νά περιέλθη 
» και ο Σύλλογος εις εκείνους» (!).

Αύτά έλεγε ΤΟΤΕ 6 σημερινός' «έξυγιαντής» καταπολε
μώ'/ τό άρθρον τού Καταστατικού διά τοΰ όποιου ΤΩΡΑ σάς 
ύποσχεται να πραγματοποίηση έστω καί τήν «αριστοκρατικήν» 
του (ΣΙΚ) ένωσιν μόνον τών ύπαλλήλων

Καί έρωτάται: Έπραγματοπο-ιήθησαν αί, άβά-σιμοι καθ’ η
μάς, προϋποθέσεις πού ήθελε τότε; (Ένταξις κ.λ.π.) . ’Όχι φυ
σικά. Διατι υποστηρίζει τώρα Εκείνο πού τότε έμάχετο; Μία 
ή άπάντη-σις. Διά νά μή βαδίσωμεν σταθερώτερα καί ασφαλέ
στερα εις τήν ΕΝΩΣΙΝ. Μάχεται καί τώρα, δπως καί τότε, δ
πως καί πάντα κάθε βήμα πρός πραγματοποίησίν της. Τώρα δ
μως άνευ ελπίδων. Τό μόνον π-ού Επιτυγχάνει είναι νά πλουιτί- 
ση τήν γκαρνταρόμπα του μέ μίαν άκόμη λεοντήν. Πλάι είς 
τήν τού -εξυγιαντοΰ τήν τοΰ «αριστοκράτου» — συνενωτοΰ μέ 
φραγμούς καί φυλετικάς διακρίσεις.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΪΟΙΚ. ΣΓΜΒΟΓΛΙΟΝ

τούτου ήτοι έκ τών έκτος σχεδίου 
κακώς κληρωθέντων οικοδομικών τε
τραγώνων τά ύπ’ άριθμ. 89, 90 και 
μέρος τών ύπ’ άριθμ. 85 και 95 οι
κοδομικών τετραγώνων, άψοΰ άλλως 
τε ΰπήρχεν ή -ύπ. άριθμ. 99(306) 
1960 άττόφασις τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας, ή οποία δέν έπέτρεψε τήν 
οίκοπεδοποίησιν τών 325 στρεμμά
των δάσους;

6) Κατά τήν προσπάθειαν κληρώ
σεως τόν Δεκέμβριον τοΰ 1960 έ- 
πρόκειτο νά διανεμηθή και άλλη έκ- 
τασις δάσους. Σημειωτέον ότι ή έκ- 
τασις αδτη ώς καί άλλη εκτασις οΰ- 
χΐ μέν δάσους άλλ’ οπωσδήποτε 
έκτος σχεδίου δέν ήδ-όνατο νά μετα- 
τραπή είς ο ί κοπεδοπο ι ήσ ι μον έκτα- 
σιν συμφώνως πρός τήν ύπ. άριθμ. 
2168)1959 άπόφασιν τοΰ Συμβου
λίου Επικράτειας, περί ής ώς έπλη
ροφορήθημεν αναφέρει τό ύπ’ άριθμ. 
Ε 1 835) 11.2.1 960 έ'γγραφον τοΰ 
Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, διό 
και έξηρέθησαν τής κληρώσεως τοΰ 
’Ιουνίου 1961. Διά τήν οικοπεδο
ποίησή όμως τής έκτάσεως ταύτης 
τοΰ δάσους ασχέτως πρός τό άνω 
εμπό-δ-ιον νομίζομεν ότι έπρεπε νά 
ύπάρχη άδεια τοΰ Υπουργείου Γε
ωργίας καί έρωτάται έάν υπήρχε 
τοιαύτη άδεια καί έν καταφατική 
περιπτώσει ποιος δ άριθμός καί ή 
ημερομηνία ταύτης.

7) Είς ποιους όνομαστικώς τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον παρεχώρη- 
σεν αγροτεμάχια ώς εντός σχεδίου 
πόλεως οικόπεδα δΓ οριστικών συμ
βολαίων;

8) Διά ποιας Άνακοινώσεως τοΰ 
Συνεταιρισμού ένημερώθησαν οΐ α
γοραστοί οικοπέδων ότι τό έν λό
γφ δάσος έχει έκτασιν 325 στρεμ
μάτων;

9) Είς τά πεπραγμένα τοΰ 1963 
δέν άναφέρεται ώς περιουσία τοΰ 
Συνεταιρισμού τό ώς εϊρηται έκ 
325 στρεμμάτων δάσος και αϊ εκ
τάσεις αί όποίαι προορίζονται διά 
Σχολεΐον καί Εκκλησίαν; Μήπως τό 
έν λόγφ δάσος και αϊ εκτάσεις αΰ- 
ται ανήκουν τώρα είς τήν Κοινότητα 
Άναβύσσου;

10) Είς τό Συμβολαιογραφεΐον 
Κερατέας, ώς ένθυμούμεθα, κατετέ- 
6ησαν διά τής ύπ’ άριθμ. 18016)15. 
2.1962 πράξεως α) σχέδιον έκ φω
τοτυπίας τοΰ σχεδιαγράμματος τοΰ 
Υπουργείου Δημοσίων "Εργων και 
6) κατά μέρος μεγεθύνσεις αΰτοΰ 
είς τάς οποίας περιελήψθησαν καί

τά έκτος σχεδίου πόλεως οικοδομι
κά τετράγωνα βάσει τών όποιων ύ- 
πεγράφησαν καί οριστικά συμβόλαια 
ώς εντός σχεδίου πόλεως ενώ δέν εί
ναι. Έρωτάται διά ποιον λόγον έ- 
γένετο τούτο;

1 1 ) Διατί έκληρώθη καί τό τμή
μα Σ.Υ.Τ. τοΰ τομέω-ς Γ' (ήτοι τό 
δάσος τοΰ Συν)σμοΰ είς τό 78 οι
κοδομικόν τετράγωνον) έφ’ όσον δέν 
ΰπήρχεν έγκρισις κατατμήσεως πρός 
οίκοπεδοποίησιν υπό τοΰ Υπουργεί
ου Γεωργίας; Καί είς ποιους τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον ΰπέγραψεν ο
ριστικά συμβόλαια διά τό τιμή μα 
τούτο; Επίσης διατί κεχωρισμένως 
κατετέθη είς το Συμβολαιογραφεΐον 
Κερατέας τό σχεδιάγραμμα τοΰ 78 
οικοδομικού τετραγώνου τοΰ Συνε
ταιρισμού έν άγνοίςι έμοΰ; Είρήσθω 
ότι τοΰ έν λόγφ τετραγώνου ή διά- 
ταξις τών οικοπέδων έτροποποιήθη 
μετά τήν κλήρωσιν έν άγνοίςι έμοΰ 
ως μέλους τότε τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου καί μέλους τής Επι
τροπής κληρώσεως καί ίσως καί άλ
λων μελώχ ταύτης, μετά ταΰτα δέ 
έπληροφορήθην ότι τινές διεμαρτυρή- 
θησαν διά τήν έν λόγφ τροποποίη- 
σιν.

12) Έάν δέν έπήρκουν αί άγο- 
ρασθεΐσαι εκτάσεις τοΰ Συνεταιρι
σμού λόγφ τού δάσους 325 στρεμ
μάτων τό όποιον δέν έπέτρεψε τό 
Υπουργεΐον Γεωργίας νά κατατμη- 

θή πρός οίκοπεδοποίησιν, διατί δέν 
έτηρήθημεν εγκαίρως και λεπτομε
ρώς ένήμεροι δεδομένου ότι:

"Ολους τούς συναδέλφους πού 
συμμερίστηκαν τήν οδύνη μας γιά 
τόν άδικο χαμό τού μονάκριβου παι
διού μας, ευχαριστούμε μ’ όλη μας 
τήν καρδιά.

Δημήτριος καί ’Αγγελική 

Άλβανοπούλου

Ή μεταοτέγαση 
τον 

ΤΥΠΕΤ
Συνεχίζονται μέ γοργό ρυθμό, αί 

έργασίαι τής διαμορφώσεως τοΰ ι
σογείου τής έπί τής όδοΰ Σοφοκλέ- 
ους 2 αιθούσης, όπου άλλοτε ή Έλ- 
ληνοαιγυπτιακή Τράπεζα. Είς τόν 
χώρον αύτον πρόκειται νά στεγα- 
σθοΰν αί Ύπηρεσίαι καί τά ’Ιατρεία 
τοΰ ΤΥΠ'ΕΤ.

Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμιρ: 

Ύπευθ. ύλης:

Θεοδ. Κ. Σαλίμπας 

Τήνου 5 — ’Αθήναι 

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κωνστ. Μοΰτος 

Κάνιγγος 7 — ’Αθήναι

α) ’Αντί νά λάβω μεν ώς οίκόπε
δον έν στρέμμα (σχετικώς άναφερό- 
μεθα είς τάς έπιστολάς μας πρός 
τόν Συνεταιρισμόν διά τάς πρώτας 
άγοράς καί τοΰ Συνεταιρισμού πρός 
ημάς, ώς καί τό ύπ’ άριθμ. 1969) 
20.7.1957 προσύμφωνον - άρθρον 
12) τελικώς έλάβομεν οίκόπεδον έκ
τάσεως 750 τ.μ. περίπου.

6) "Αλλοι έλαβον οικόπεδα έκτά
σεως μόνον 500 - 550 τ.μ. παρά 
τήν ύπ’ άριθμ. 3)30.1 1.1960 Άνα- 

Υ) Αλλοι δέν έλαβον οίκόπεδον 
καθόλου και διαμαρτύρονται τινές 
έξ αυτών ότι δέν έλαβον είδοποίη- 
σιν νά πληρώσουν τά πρόσθετα πο
σά ώστε νά λάβουν μέρος είς τήν 
κλήρωσιν.

13) Εψ όσον έτέλει ή δευτέρα 
εκτασις, όπου τό μεγαλύτερον μέρος 
τού δάσους, ΰπό διαλυτικήν αΐρεσιν 
τής αγοράς της, έάν διευκρινίσθη

τούτο έγγράφως πρός τούς αγορα
στός οικοπέδων έκ τής αγοράς ταύ
της.

14) Διά ποιας Άνακοινώσεως έ
πληροφορήθημεν τήν ύπ’ άριθμ. 
2735)1958 Πράξιν τοΰ Συμβολαιο
γράφου Μιχ. Βασιλείου περί τοΰ δά
σους (9ος όρος τοΰ ύπ’ άριθ. 6332) 
30.1 1.1961 Συμβολαίου τοΰ ίδιου 
Σ νμβολαιογράφου).

15) Πόσα οικόπεδα δέν έδόθησαν 
είς τούς έγγραφέντας δΓ αύτά είς 
τάς ^πρώτας αγοράς τοΰ Συνεταιρι- 
σμοΟ οπότε ουτοι άναγκαστικώς θά 
λάβουν άπό τάς μετέπειτα άγορα- 
σθείσας εκτάσεις όταν υπαχθούν είς 
τό σχέδιον πόλεως; Επίσης έάν ου- 
τοι θά λάβουν υπό τούς αΰτούς ό
ρους όπως καί ο! λαβόντες έκ τών 
ήδη ϋπαχθέντων είς τό σχέδιον οι
κοπέδων.

16) Κατόπιν τών εγγράφων πλη
ροφοριών πού εΐχομεν άπό τό Ύ- 
πουργεΐον κλπ. διεμαρτυρήθην κα
τά τήν τελευταίαν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν του Απριλίου1 1964, ώς άλλοτε 
μέλος τής Επιτροπής κληρώσεως, 
ότι κατά τήν κλήρωσιν του ’Ιουνίου 
19ό1 έκληρώθησαν ώς οικόπεδα καί 
αγροτεμάχια, έν τούτοις όμως ό κ. 
Αντιπρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμ

βουλίου έδήλωσεν ότι τό άγροτεμά- 
χιον τοΰ συνεταίρου κ. Μπουρκουτά, 
τό όποιον εύρίσκεται είς τό ύπ’ ά
ριθμ. 90 οικοδομικόν τετράγωνον καί 
ώς έκ τούτου έπι πλέον κεΐται είς 
μέρος τού δάσους μή έπιτρεπομέ- 
νου ύπό τοΰ Υπουργείου Γεωργίας 
νά κατατμηθή πρός οικοπεδοποίη
σή, δύναται ουτος νά τό οίκοδομή- 
ση, έπεφυλάχθη όμως νά εϊπη έάν 
δύναται νά τό πώληση καί έρωτάται 
ποΰ έδασίσθη καί είπεν ότι δύναται 
τούτο νά οίκοδομηθή.

17) Έρωτάται έάν έγένοντο 
προσκυρώσεις μετά τήν κλήρωσιν 
τών οικοπέδων καί έν καταφατική 
περιπτώσει έάν προέκυψαν νέα οι
κόπεδα.

18) Ποιος θά πλήρωσή άποζη- 
μίωσιν πρός τόν κ. Νικολίτσαν, έάν 
τελικώς κερδίση τήν δίκην, άλλα και 
ενδεχομένως είς άλλους δΓ όμοίαν 
περίπτωσιν;

19) Διά ποιον λόγον παρητήθη ό 
κ. Ν. Ροδιάδης;

20) Έάν ένεγράφησαν ώς μέλη 
άπαντες οΐ οικοπεδούχοι οί προβλε- 
πόμενοι ύπό τοΰ Καταστατικού.

21) Είς τήν έξώδικον άπάντησιν 
πρός τούς κ.κ. Σκαρδιάκον κλπ. ά-

ναφέρεται ότι ή Διοίκησις τοΰ Συ
νεταιρισμού έδέχθη νά περιλάβη είς 
τούς οίκιστάς μέλη έξ όλων τών τά
ξεων. Είς ποιον άρθρον τοΰ Κατα
στατικό ΰ άναφέρεται ότι ό σκοπός 
τοΰ Συνεταιρισμού είναι αυτός;

22) Έρωτάται έάν τηρήται τό 
άρθρον έννέα (9) τοΰ Καταστατι
κού περί διαγραφής τών μελών τά 
οποία άπωλεσαν τήν ιδιότητα πού 
προβλέπει τούτο νά έχουν.

23) Είς ποιον σημεΐον εΰρίσκον- 
ται αΐ έργασίαι τής ήλεκτροδοτήσε- 
ως είςτά οικόπεδά μας είς Γ ιουρντά;

24) Είς ποιον σημεΐον εύρίσκον- 
ται αί έργασίαι τής ΰδρεύσεως;

Κύριε Τ σουδερέ,

Νομίζομεν ότι έπί τών ώς άνω 
έρωτημάτων πρέπει νά δοθούν τό τα- 
χύτερον απαντήσεις καί δή είς έκτα
κτον Γενικήν Συνέλευσιν προ τής τα
κτικής τοιαύτης, οΰχί βεβαίως ημέ
ραν Κυριακήν καί άφοΰ αναγραφή 
ή πρόσκλησις είς τάς ήμερησίας Ε
φημερίδας εντός τών χρονικών ορί
ων που προβλέπει τό Καταστατι
κόν.

"Αλλως τε δέν θά λησμονήτε ότι 
εσείς προσωπικά είχατε ζητήσει άπό 
τόν κ. Καραπάνον νά συγκαλέση 
Γενικήν Συνέλευσιν διά θέματα ήσ- 
σονος σχετικώς ενδιαφέροντος. Ε
πίσης δέν θά λησμονήτε ότι τόσον 
εσείς προσωπικώς όσον καί οί κ.κ. 
Α. Μπόγδανος, Κ. Τρίμης, Δ. Πα- 
παϊωάννου, Δ. Μανιακής καί Α. Κα- 
ραγιάννης προέρχεσθε άπό τήν τά- 
ξιν τών συνδικαλιζομένων καί άσφα- 
λώς θά πρέπει νά επιθυμητέ νά έρ- 
χωνται τά πάντα είς φώς πρός ένη- 
μέρωσιν τών συναδέλφων σας.

Έν Άθήναις τή 27.1.65 
Μετά τιμής

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Κεντρικόν Κατάστημα

Ιδιαίτερα 
Μαδήματα 
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