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Τὸ Ἀρχεῖο τοῦ ΟΛΠ
Τρία χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του
Εισήγηση στην ημερίδα «Αρχεία και πηγές της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του
Πειραιά», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας στον Πειραιά
(Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη»), στις 20.3.2015. Επικαιροποίηση της εισήγησης και
ανάρτηση στο https://hdoisto.gr/ στις 22.3.2018.

Στὸ πλαίσιο τῆς δημιουργίας τῆς Πολιτιστικῆς Ακτῆς 1 συγκροτήθηκε τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο
ΟΛΠ ὡς ἀστικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία, οἱ σκοποὶ τοῦ ὁποίου περιγράφονται στὸ ἄρθρο
3 τοῦ καταστατικοῦ 2 καὶ ἀφοροῦν τὴν συλλογή, καταγραφὴ καὶ μελέτη κάθε ἐγγράφου ἢ
ἀντικειμένου ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἱστορία τοῦ ΟΛΠ καὶ βεβαίως ἡ φύλαξη ἡ προστασία
καὶ ἡ ἀνάδειξη τῆς συλλογῆς αὐτῆς.
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http://www.olp.gr/el/the-city-of-piraeus/131-politistiki-akti-master-plan. Τόσο ἡ Πολιτιστικὴ Ἀκτὴ ὅσο καὶ

ἰδιαιτέρως τὸ ΙΑ-ΟΛΠ ὀφείλουν τὴν ὑλοποίησή τους ἀποκλειστικῶς στὸν τέως Πρόεδρο τοῦ ΟΛΠ κ. Γ.
Ἀνωμερίτη. Εὐτυχῶς ἡ νέα διοίκηση τοῦ νῦν Προέδρου κ. Κούβαρη συνεχίζει τὴν ὑποστήριξή της ἀπέναντι
στὸ Ἀρχεῖο, ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀξία του καὶ τὶς προοπτικές του, παρὰ τὶς σοβαρὲς δυσκολίες τῆς περιόδου
αὐτῆς ἰδίως γιὰ τὸν Ὀργανισμὸ καὶ τὸ μέλλον του.
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Πρωτοδικεῖο Πειραιῶς ΑΜ 63776 - ἀριθμὸς κατάθεσης 59/2012.
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Ὁ Κεντρικὸς Λιμένας σήμερα.

Αὐτὰ βεβαίως εἶναι τὰ συμβατικὰ δεδομένα.
Μία ἰδιαιτερότητα τοῦ Ἀρχείου εἶναι ὅτι ὁ ΟΛΠ δὲν ἀποτελεῖ τὸν ἀποκλειστικὸ μέτοχο,
αλλὰ συμπράττουν καὶ τὰ δύο πρωτοβάθμια σωματεῖα τῶν Ἐργαζομένων.
Ὑπ᾿ αὐτὴν τὴν θεώρηση τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο ΟΛΠ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἱστορικὸ ἀρχεῖο
καὶ τῶν ἐργαζομένων τοῦ Ὀργανισμοῦ καὶ μάλιστα μὲ θεσμοθετημένο τρόπο.
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Κατάθεση στεφάνων τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1958 ἀπὸ
τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἐργαζομένων καὶ σφραγῖδα
τοῦ σωματείου.

Ὡς νεοσύστατος φορέας καὶ ὑπὸ τὶς πολὺ δύσκολες πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες
ποὺ διανύει ἡ πατρίδα μας, ὑπάρχουν ἀρκετὲς δυσκολίες, οἱ ὁποῖες ἐνυπάρχουν οὕτως ἢ
ἄλλως στὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ ἀναφερθῶ σὲ αὐτὲς παρακάτω.

Φθάνοντας τώρα, κατ᾿ ἀρχὴν στὸ ἀρχειακὸ ὑλικό, πρέπει νὰ ὁμολογηθεῖ ὅτι ἡ προσπάθεια
ποὺ γίνεται εἶναι ἴσως ἄνευ προηγουμένου, καθὼς δὲν ὑπάρχει ἕνα σῶμα συσσωρευμένου
άρχειακοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖ «ἁπλῶς» ταξινόμηση ἢ καταλογογράφηση κλπ.
Στὴν πραγματικότητα τώρα συγκροτεῖται τὸ σῶμα τοῦ Ἀρχειακοῦ Ὑλικοῦ ἢ μᾶλλον τὸ
ἀνασυγκροτεῖται, καθὼς διαπιστώθηκε ὅτι μέχρι πρὶν κάποιες δεκαετίες, (πιθανῶς ὣς τὸ
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τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1980) ὑπῆρχε συγκροτημένο ἀρχεῖο καὶ βιβλιοθήκη -ἐξειδικευμένη
φυσικὰ ὡς πρὸς τὶς ἀνάγκες τοῦ Ὀργανισμοῦ.

Τὸ πρακτικὸ κατάρτισης τῆς βιβλιοθήκης 08.07.1931

Ἀφ᾿ ἑνὸς γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ πρακτικὰ ΔΣ τοῦ 1931 ὅτι συγκροτήθηκε Βιβλιοθήκη γιὰ τὴν
ὁποία μάλιστα διατέθηκαν ἄμεσα 25000 δρχ. (μὲ δεδομένο ὅτι ὁ δισκοβόλος Σύλλας ὁ
ὁποῖος ἔλαβε μέρος στοὺς Ὀλυμπιακοὺς τοῦ Μονάχου, ἦταν ἡμερομίσθιος τοῦ ΟΛΠ τὸ
1936 μὲ 100 δρχ. ἐνῶ συχνὰ ἀπαντοῦμε στὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ καὶ στὸ κείμενο τῶν
Πρακτικῶν τὴν ἀναφορὰ ὕπαρξης Ἀρχείου γενικῆς φύσεως.
Ἡ προσπάθεια αὐτὴ τῆς ἀνασυγκρότησης τοῦ Ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ ἔφερε
βεβαίως

κάποια

γρήγορα

καὶ

ἀπὸ

κάποιες

πλευρὲς

ὁπωσδήποτε

έντυπωσικὰ

ἀποτελέσματα τουλάχιστον ὡς πρὸς τὴν ποιότητα τοῦ συγκεντρωθέντος ἀρχειακοῦ
ὑλικοῦ.
Ἔτσι λοιπὸν σὲ πρώτη φάση συγκεντρώθηκαν περίπου 1.000 Α/Μ καὶ 12.000 ἔγχρωμες
φωτογραφίες (ἀπὸ τὸ 1950 καὶ ἐντεῦθεν) καθὼς καὶ περίπου 100 τόμοι χειρογράφων
Βιβλίων Πρακτικῶν τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων καὶ τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς ἀπὸ τὸ
1911 ἕως τὸ 1950.
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Παλαιὰ κωδικοποίηση τῆς βιβλιοθήκης.

Ὁ πρῶτος τόμος πρακτικῶν

Τὸ πρακτικὸ ὑπ’ ἀρ 1 τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς

10.05.1911 - 01.09.1916

Λιμένος Πειραιῶς 10.05.1911.
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Δυστυχῶς ἡ κατάσταση τῆς διατήρησής τους δὲν ἦταν πολὺ καλὴ καθὼς τὰ μὲν
πρακτικὰ ἀνασύρθηκαν ἀπὸ ἕνα παλαιὸ κτίριο στὸ Καστράκι, ὅπου εἶχαν
ἐναποτεθεῖ καὶ ἐγκαταλειφθεῖ ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες, ἔκθετα σὲ πάσης φύσεως .
Τὰ ὑπόλοιπα πρακτικὰ τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων μετὰ τὸ 1950 εὑρίσκονται σὲ
παρακείμενη αἴθουσα καὶ ἀνέρχονται στοὺς 800 περίπου δακτυλόγραφους καὶ
συσταχωμένους τόμους.
Τὸ πλέον ἐνδιαφέρον μέρος τῶν χειρογράφων πρακτικῶν ἀποτελεῖ ἡ προπολεμικὴ
περίοδος, καθὼς σὲ αὐτὰ παρακολουθοῦμε πάρα πολὺ γλαφυρὰ ὄχι ἁπλῶς τὴν
ἐξέλιξη τοῦ Λιμένος, ὡς πρὸς τὸ οἰκονομικὸ καὶ κατασκευαστικὸ μέρος ἀλλὰ ἔχουμε
τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουμε δημογραφικὰ δεδομένα, ἐγκληματολογικὰ,
πολιτικὰ ἀκόμη καὶ μεμονωμένες ἱστορίες ἀνθρώπων.

Ὁ Λιμένας τοῦ Πειραιῶς τοῦ 1922

Ἡ ἐμφάνιση τέτοιου εἴδους λεπτομερειῶν σὲ τόση ἔκταση καὶ μάλιστα γιὰ τὶς
δεκαετίες τοῦ 1920 καὶ 1930 ὀφείλεται στὴν σταδιακὴ διοικητικὴ ἀνάπτυξη τοῦ
Ὀργανισμοῦ πρωτίστως ἀλλὰ καὶ στὴν σταδιακὴ ἐκβιομηχάνιση τῶν ὐποδομῶν του.
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Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ συγκεντρωτικὲς δομὲς ὁδήγησαν π.χ. στὴν καθυστέρηση
λειτουργίας ξεχωριστοῦ πειθαρχικοῦ ὀργάνου, ἄρα ἐν προκειμένῳ ὅλες οἱ
πειθαρχικὲς ὑποθέσεις κατὰ τὶς προαναφερθεῖσες δεκαετίες παρουσιάζονται
ἀναγκαστικὰ στὸ ΔΣ ἀσχέτως βαρύτητας καὶ κατὰ συνέπεια ἐμφανίζονται στὰ
πρακτικὰ ἀσήμαντες ὑποθέσεις, ὅπως ἐπιπλήξεις καθαριστῶν γιὰ ἀπρεπῆ
συμπεριφορὰ πρὸς τοὺς ἐπόπτες καθαριότητος ἐκ

παραλλήλου πρὸς πολὺ

σοβαρότερες ὅπως ἀπολύσεις κατ᾿ ἐφαρμογὴν τῶν ἀντιβενιζελικῶν Νόμων μετὰ τὸ
κίνημα τοῦ Πλαστῆρα τὸ 1935.
Συχνὰ μάλιστα παίρνουν γλαφυρὴ τροπὴ καὶ λέγονται πράγματα μὲ ἀπροσδόκητη
εἰλικρίνεια ἢ σὲ ἀπροσδόκητες ἐποχές.

Συνεδρίαση τῆς 15 Σεπτεμβρίου 1943 περὶ ἁρμοδιοτήτων τοῦ Λιμεναρχείου ἔναντι τοῦ ΟΛΠ

Δυστυχῶς μεγάλο κομμάτι ἰδίως τοῦ παλαιοτέρου ἀρχείου καταστράφηκε κατὰ τὰ
Δεκεμβριανά (1944), σύμφωνα καὶ πάλι μὲ κάποια ἀναφορὰ στὰ Πρακτικά τοῦ ΔΣ
καθὼς ὁ ΟΛΠ ἕδρευε στὴν Ἀθῆνα καὶ ὄχι στὸν Πειραιᾶ.
Παρὰ ταῦτα ἡ ἔλλειψη σταθερῆς ἕδρας φαίνεται ὅτι ἔπαιξε καὶ αὐτὴ ρόλλο στὸν
διασκορπισμὸ

τοῦ

Ἀρχείου.

Μόλις

ἐπὶ

προεδρείας

Πρασιανάκη

τὸ

1989

ὁλοκληρώνεται τὸ Μέγαρο τοῦ ΟΛΠ, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα ἕως σήμερα, ἂν καὶ ἤδη ἐπὶ
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Καλλιμασιώτου, εἶχαν προταθεῖ σχέδια ἀπὸ τὸν ἀρχιτέκτονα Ζολώτα (μέλος τότε
καὶ τοῦ ΔΣ), πρ.13/5.2.1931.

Τὸ Μέγαρο τοῦ ΟΛΠ ἀποπερατωμένο 05.10.1995

Τὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ δυστυχῶς φαίνεται ὅτι ἔχει διασκορπιστεῖ ἐξ αἰτίας
ποικιλώτατων αἰτιῶν. Ὡστόσο, ἀπὸ τὴν Μεταπολίτευση καὶ ἐντεῦθεν μπορεῖ νὰ πεῖ
κανεὶς ὅτι ἔχουμε μία πληρέστατη φωτογραφικὴ ἀποτύπωση τῆς ἐν γένει
δραστηριότητος τοῦ ὀργανισμοῦ.
Ἡ περιφερειακὴ -ὡς πρὸς τὴν ἀρχειακὴ συνείδηση καὶ ἱστορικότητα- τοῦ
Ὀργανισμοῦ, ἐπέτρεψε καὶ τὴν διάσωση στιγμιοτύπων ἰδορρύθμων ἂς ποῦμε:
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Ἡ Βασίλισσα Φρειδερίκη καὶ ἡ Ἑλένη Βλάχου κατὰ τὴν ἐπιθεώρηση Νορβηγικῆς βοήθειας. 05.12.1950

Ὁ ΥΕΝ Ἰωάννης Χολέβας καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΣ ΟΛΠ ἀντιναύαρχος ἐ. ἀ. Γεώργιος Μόραλης,
στὴν ἐπέτειο τῆς Δικτατορίας. 21.04.1971.
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Χορευτικὲς φιγοῦρες άπὸ τὴν ἴδια ἐκδήλωση. 21.04.1971.

Κινηματογραφιστὲς τῶν Ἑλληνικῶν Ἐπικαίρων κατὰ τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου τοῦ Ἀφανοῦς
Ναύτου. 07.12.1969

Ἀπὸ πλευρᾶς ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ ἐλάχιστα σπαράγματα διεσώθησαν ὅπως
ἄλλωστε καὶ συνολικὰ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν προπολεμικὴ περίοδο.

11

Βρέθηκαν τρεῖς σπάνιες κινηματογραφικὲς ταινίες διαρκείας 7, 12 και 22 λεπτῶν
περίπου ἡ κάθε μία, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία είναι πραγματικὰ μοναδικὴ καθὼς
παρουσιάζει τὸ Λιμάνι καὶ τὶς ὑπηρεσίες ἐλλιμενισμοῦ τοῦ ΟΛΠ περίπου μεταξὺ
1932 καὶ 1935, ἂν καὶ κάποιες λήψεις ἴσως εἶναι παλαιότερες.
Εἶναι μία ταινία ποὺ γυρίστηκε ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς ἀδελφοὺς Γαζιάδη καὶ ἀρχικὰ
ἔφθανε τὰ σαράντα περίπου λεπτά. Τὰ 7λ διασώζονται σὲ εὔφλεκτο θετικό
(τυπωμένο σὲ φὶλμ παρτίδας τοῦ 1939), δίχως βεβαίως ἤχο. Τὰ μέρη τῆς ταινίας ποὺ
ἔχουν χαθεῖ, ἀπωλέσθησαν ἤδη πρὶν τὴν περίοδο τῆς Χούντας.
Παράλληλα βέβαια τὸ Ἀρχεῖο προχωρᾶ καὶ σὲ συγκέντρωση ἀντικειμένων, κυρίως
δηλαδὴ παλαιῶν μηχανημάτων ἀλλὰ παραδόθηκαν καὶ 20 περίπου τυπογραφικὰ
κλισέ, δηλ. τυπογραφικοὶ τσίγκοι γιὰ τὴν ἐκτύπωση διαφημίσεων στὰ δελτία τοῦ
Ὀργανισμοῦ.

Διαφήμιση Ἑλληνικῶν Ναυπηγείων Σκαραμαγκᾶ. Ἀπεικονίζεται τὸ πλοῖο DORA PAPALIOS ἀπὸ τὴν
πλώρη, ναυπηγηθέν στὸν Σκαραμαγκᾶ τύπου SD 14. 1969
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Ὅλα αὐτά, μαζὶ μὲ ὅσα βρεθοῦν καὶ συγκεντρωθοῦν ἀκόμη στὴν πορεία,
καταλογογραφοῦνται καὶ ψηφιοποιοῦνται, ὥστε σύντομα νὰ τεθοῦν στὴν διάθεση
τῶν ἐρευνητῶν καὶ τοῦ κοινοῦ καὶ μέσω διαδικτύου, ὅπως τὸ ἀρχεῖο φωτογραφιῶν
τοῦ πρώην Προέδρου Γεωργίου Πρασιανάκη.
Τὸ Ἀρχεῖο μετράει ἤδη πάνω ἀπὸ μία τριετία ζωῆς καὶ μία ἔντυπη ἔκδοση μὲ
ἀρχειακὸ ὑλικό, ἐνῶ μὲ τὴν σταδιακὴ πρόοδο τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν
εὐελπιστοῦμε νὰ ἀποκτήσει τὴν ἕδρα του στὴν Παλιὰ Πέτρινη Ἀποθήκη δίπλα στὶς
Μόνιμες Δεξαμενές τῆς Δραπετσώνας.

Δυστυχῶς τὸ 2015 ἀποφασίστηκε ἡ πώληση τοῦ ΟΛΠ στὴν COSCO μὲ ἀποτέλεσμα
τὴν παραίτηση τοῦ τότε προέδρου Γ. Ἀνωμερίτη καὶ τὴν παραχώρηση τῶν μετοχῶν
του στὸ ΤΑΙΠΕΔ. Παρὰ τὶς ποικίλες προσπάθειες καὶ προτάσεις γιὰ τὴν διάσωση τοῦ
ΙΑ-ΟΛΠ, τόσο ὡς φορέα ὅσο καὶ ὡς λειτουργικῆς ἀρχειακῆς μονάδας, τὸ ΤΑΙΠΕΔ
προχώρησε στὴν ἀναστολὴ λειτουργίας τοῦ ΙΑ-ΟΛΠ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016, ὁπότε
κατέβηκε ἡ ἰστοσελίδα καὶ κλειδώθηκε τὸ ὑλικὸ ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκετο. Οὐδεμία
ἐνέργεια προέκυψε ἔκτοτε ἢ τουλάχιστον δὲν ἔγινε τίποτε εὐρύτερα γνωστό ἕως τὴν
στιγμὴ τῆς δημοσίευσης τοῦ παρόντος. Ἴσως ἀποτελέσει ἀφορμὴ ἡ παρούσα
δημοσίευση, ὤστε νὰ ἀνακινηθεῖ τὸ ζἠτημα καὶ νὰ ἐπανέλθει τὸ ΙΑ-ΟΛΠ, ἔστω καὶ
ὑπὸ ἄλλους ὅρους στὴν διάθεση τοῦ κοινοῦ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΑΖΙΑΔΗ
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Ο ΛΙΜΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ὡς ἐμφανίζεται σήμερον μετὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ὁ λιμένας τοῦ Πειραιῶς ἀναδιοργανώθηκε διοικητικὰ τὸ 1930 ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο
Βενιζέλο, μὲ τὴν προσωπική του ἐνεργὴ ἀνάμειξη, ὄχι ἀντιγράφοντας κάποιο
εὐρωπαϊκὸ πρότυπο (παρὰ τὴν ἀρχικὴ ἐπιδίωξη), ἀλλὰ μελετώντας τὶς τοπικὲς
συνθῆκες καὶ προσαρμόζοντας τὴν ὀργάνωση σὲ αὐτὲς.
Στὸ πλαίσιο τῆς ἐπιτυχοῦς αὐτῆς ἀναδιοργάνωσης φαίνεται ὅτι παραγγέλθηκε καὶ
μία προπαγανδιστικὴ ταινία στοὺς ἀδελφοὺς Γαζιάδη.
Ἡ διαφήμιση τῶν βιομηχανικῶν ὑποδομῶν εἶναι μία πρακτικὴ ποὺ ξεκινάει δέκα
χρόνια περίπου νωρίτερα σὲ πολλὲς χῶρες καὶ συμβαδίζει μὲ τὴν θεσμικὴ ὀργάνωση
τοῦ ἀναδυόμενου τουρισμοῦ.
Ἂν καὶ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος βάσει τοῦ Ν. 4767/1930 ΦΕΚ 184 σχεδίαζε τὴν
ὀργάνωση κινηματογραφικῆς ὑπηρεσίας Ἐπικαίρων, δηλ. κινηματογραφικῶν
εἰδήσεων, ὅπως συνέβαινε σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, δὲν κατάφερε νὰ τὸ
ὑλοποιήσει ὅπως ἄλλωστε οὔτε καὶ τὸ μεταξικὸ καθεστὼς ποὺ ἀκολούθησε, λόγω
τῆς ἔλλειψης πόρων, μία συνέπεια όχι μόνο τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς ἀλλὰ
καὶ τῆς γενικῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας τῆς χώρας.
Ἡ ταχύτατη ἀνάπτυξη τουρισμοῦ καὶ ἐμπορίου μαζὶ μὲ τὴν συνεχὴ αὔξηση τῆς
κίνησης στὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς ὁδήγησε στὴν συνεχὴ βελτίωση τῶν ὑποδομῶν
ἀπὸ τὴν πλακόστρωση πεζοδρομίων καὶ τὴν καθαριότητα μέχρι τὴν ἐγκατάσταση
βαρέων μηχανημάτων, θυροπλοίων στὶς δεξαμενές, ἡλεκτρικὲς ἐγκαταστάσεις,
ἵδρυση συνεργείου αὐτοκινήτων, ἀγορὰ βενζινακάτου, κατασκευὴ γεφυροκλιμάκων
ἀποβίβασης, νέα κρηπιδώματα, εγκατάσταση γερανογεφυρῶν κλπ.
Τὸ μέγεθος τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ καὶ μόνο τῶν ἐργατῶν
ποὺ μονιμοποιοῦνται μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ ΟΛΠ καὶ βάσει τοῦ πρακτικοῦ 108 τῆς 28ης
Ἰουλίου 1931 ἀνέρχονται σὲ περίπου 4500.
Ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνάπτυξη συνοψιζόταν στὸ φὶλμ ποὺ παραγγέλθηκε στοὺς ἀδελφοὺς
Γαζιάδη καὶ παρήχθη μεταξὺ 1932 καὶ 1935, ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὰ σχετικὰ
πρακτικά, ἐνῶ συμπληρωματικῶς τὸ 1937 ζητήθηκε ἡ κινηματογράφηση τῶν
ἐγκαινίων τοῦ Σιλό.
Συγκεκριμένα στὴν συνεδρία τῆς 10.02.1932 ἀποφασίστηκε ἡ ἔγκριση δαπανῶν
Δρ. 25.000 διὰ τὴν λῆψιν κινηματογραφικῆς ταινίας μήκους 700 μέτρων τῶν ἐκτελεσθέντων Λιμενικῶν
Ἔργων καὶ τῆς περιοχῆς ἐν τῷ λιμένι τοῦ ὀργανισμοῦ λιμένος Πειραιῶς καὶ πρὸς τούτοις καὶ λῆψιν 20
φωτογραφιῶν ἐκ τριῶν ἀντιτύπων ἑκάστη τῶν ἐπικαιροτέρων σημείων τοῦ Λιμένος, αἵτινες θὰ
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δημοσιευθοῦν ἐν τῷ ἐκδοθησομένῳ Δελτίῳ Διαφημίσεως τοῦ Ο. Λ. Π.

3

Στὴν συνεδρία τῆς 22.01.1935 ἀποφασίστηκε
ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Ἑταιρία ἀναλαμβάνει τὴν συμπλήρωσιν τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας τοῦ Ο. Λ. Π. διὰ
τῆς προσθήκης τῶν ἑξῆς εἰκόνων 1) λειτουργία Γερανογεφυρῶν 2) ἐκφόρτωσις ξυλείας 3) Ἐγκαινίων
θεμελιώσεως Σιλό 4) Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ο. Λ. Π. καὶ τῆς ἀφαιρέσεως τεμαχίων ἐκ τῆς ὑπαρχούσης
ταινίας καὶ συναρμολόγησις ταύτης μετὰ τῶν νέων εἰκόνων ἀντὶ δραχ(μῶν) 10.000,- διὰ δὲ τὴν
προβολὴν τῆς ῤηθείσης ταινίας ἐν τῇ ἐκθέσει Θεσ(σαλο)νίκης ἐπὶ 22 ἡμέρας (9-30 Σ(επτεμ)βρίου)
δραχ(μῶν) 6000,- καὶ παρακαλεῖ τὴν Ἐπιτροπὴν ὅπως ἐγκρίνῃ τὴν συμπλήρωσιν τῆς ῤηθείσης
ταινίας.

4

ἀλλὰ τροποποιεῖται ἡ ἀπόφαση στὴν συνεδρία τῆς 24.05.1935, ὅπου ἡ ἑταιρεία τῶν
ἀδελφῶν Γαζιάδη
ἀναλαμβάνει τὴν κινηματογράφησιν ὡρισμένων εἰκόνων τῶν συντελεσθέντων ἔργων τοῦ λιμένος
(συμφώνως πρὸς τὸν ὑποβληθέντα λεπτομερῆ πίνακα) καὶ τὴν συμπλήρωσιν τῆς πρὸ τριετίας
γυρισθείσης ταινίας ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 19.000,- Ἡ ἐν λόγῳ ταινία θὰ εἶναι μήκους 270 μ(έτρων) θὰ
παραδώσῃ δὲ ἡ Ἑταιρία ταύτην εἰς τὸν Ο. Λ. Π. μετὰ τῆς πρωτοτύπου ἀρνητικῆς ταινίας καὶ ἑνὸς
πλήρους θετικοῦ ἀντιτύπου. Ἐπειδὴ δὲ ἡ παραγωγὴ τῆς τοιαύτης ταινίας εἶναι ἐπωφελῆς διὰ τὰ
συμφέροντα τοῦ Ο. Λ. Π. διότι μεγάλως θέλει συντελέσει εἰς τὴν διαφήμισιν τοῦ λιμένος, ἡ δὲ τιμὴ
συμφέρουσα προτείνεται διὰ τῆς ῤηθείσης προτάσεως ἡ ἔγκρισις πιστώσεως δραχ(μῶν) 19.000,- διὰ
τὴν παραγωγὴν τῆς ἐν λόγῳ ταινίας.
Τελευτῶν ὁ κ. Πρόεδρος παρακαλεῖ τὴν Ἐπιτροπὴν ὅπως γίνῃ ἀποδεκτή, διὰ τὴν ἀρτιωτέραν
συμπλήρωσιν τῆς ταινίας, ἡ πρότασις τῆς ὑπηρεσίας ἀκυρουμένης τῆς ὑπ’ ἀριθ(μὸν) 86/22-1-35
πράξεώς της δι’ ἧς ἐνεκρίθη πίστωσις δραχ(μῶν) 10.000,- διὰ τὴν συναρμολόγησιν ταινίας μετὰ
προσθήκης εἰκόνων τινῶν τοῦ λιμένος.

5

Συνολικὰ 970 μέτρα φίλμ τῶν 35 χιλ., δηλ. διάρκειας περίπου 35 λεπτῶν.
Ἐπὶ τοῦ φίλμ ἐντοπίστηκαν τὰ ἀκόλουθα σύμβολα, τὰ ὁποῖα ὅπως ὅλα τὰ
παραγωγῆς Eastman-Kodak ἀποτελοῦν χρονολογικὴ καὶ τοπικὴ κωδικοποίηση τῆς
παραγωγῆς τους: 6






ἔτος 1931 χώρα παραγωγῆς Καναδᾶς
ἔτος 1932 χώρα παραγωγῆς Καναδᾶς
ἔτος 1919 καὶ 1939 χώρα παραγωγῆς ΗΠΑ (κύριος ὄγκος τοῦ σωζομένου φίλμ)
ἔτος 1923 χώρα παραγωγῆς ΗΠΑ
ἔτος 1934 χώρα παραγωγῆς ΗΠΑ

Ὅλοι οἱ κωδικοὶ ἐπαναλαμβάνονται καὶ γιὰ ἄλλες χρονιὲς καὶ ἐπειδὴ μπορεῖ τὸ
σύμβολο  νὰ ἀφορᾶ τόσο τὸ ἔτος 1919 ὅσο καὶ 1939, ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν
3

ΙΑ-ΟΛΠ/I-000000000009-βπ-π107, προεδρεία Νικολάου Σολανάκη.

4

ΙΑ-ΟΛΠ/I-0000000000016-βπ-π86 προεδρεία Νικολάου Γεννηματᾶ.

5

ΙΑ-ΟΛΠ/I-0000000000018-βπ-π533 προεδρεία Νικολάου Γεννηματᾶ.

6

Βλ. Association of Moving Image Archivists (AMIA): http://www.amianet.org/sites/all/files/date_code.pdf
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αὐτονοήτως καὶ στοιχεῖα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν εἰκόνα, ὥστε τελικῶς ἡ
χρονολόγηση κάποιων τμημάτων ἀφορᾶ τὸ 1919.
Τὰ χρονολογικὰ στοιχεῖα τῆς εἰκόνας εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
Διακρίνεται τὸ πλοῖο FRINTON ἀρχικὰ KILKENNY (ναυπ. 1903 City of Dublin SP Co),
τὸ ὁποῖο μετονομάσθηκε ἔτσι τὸ 1919. 7
Τὰ τελευταῖα πλάνα κλείνουν μὲ τὸ πλοῖο VIENNA τῆς Lloyd Triestino, τὸ ὁποῖο
ἔφερε αὐτὸ τὸ ὄνομα ἀπὸ τὸ 1921 ἕως τὸ 1937, ὁπότε καὶ μετονομάστηκε PO, ἐνῶ τὸ
1941 βυθίστηκε. 8 Εμφανίζεται σὲ κομμάτι τοῦ φὶλμ ποὺ παρήχθη τὸ 1919.
Αὐτὸ ἀποκλείει αὐτομάτως τὴν ἐπιλογὴ τοῦ 1939 γιὰ τὸ σύμβολο  γιὰ ἕνα μέρος
τοῦ φίλμ.
Οὕτως ἢ ἄλλως οἱ εἰκόνες δείχνουν τὸν προπολεμικὸ λιμένα καθὼς δὲν ὑπάρχουν
καταστροφὲς ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμούς.
Τὸ ὑπόλοιπο μέρος τοῦ φὶλμ μὲ τὸ σύμβολο  φαίνεται νὰ εἶναι παραγωγῆς 1939
καθὼς περιέχει τὰ πλάνα ποὺ ἀπεικονίζουν τὴν προσόρμιση τοῦ ΑΛΜΠΕΡΤΑ
(νηολόγιο Σάμου/Ἰγγλέσης κ. Υἱοί), αφοῦ τὸ πλοῖο παρελήφθη ἀπὸ τὴν L&SWR
Company τὸ 1929-1930. 9
Ἡ χρονολόγηση τοῦ φίλμ ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὸ πρακτικὸ 97 τῆς 8ης Ἰουλίου 1931
τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπου
διὰ

τὴν

ἐξυπηρέτησιν

τῆς

ἀποβιβάσεως

τῶν

ἐπιβατῶν

τῶν

ἀκτοπλοϊκῶν

ἀτμοπλοίων

παρηγγέλθησαν κατόπιν μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ 19 κλίμακες κινηταί μὲ προϋπόθεσιν ὅτι θὰ
ἐπλεύριζον 18 τὸ πολὺ πλοῖα.

Ἀπὸ τὶς κλίμακες αὐτές, τὸ VIENNA καὶ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση γιὰ τὶς στολὲς τῶν
ἐργατῶν τοῦ ΟΛΠ (Νοέμβριος 1934), 10 ἐν τέλει ἐπιβεβαιώνεται ἡ παραγωγὴ μέχρι τὸ
1935 (τὸ 1937 ἀφορᾶ τὸ Σιλό), ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ πρακτικά.
Πρέπει ἐδῶ νὰ διευκρινιστεῖ ὅτι μιλῶντας γιὰ παραγωγὴ, ἐννοεῖται ἡ τελικὴ κόπια
ὅπως εἶναι μονταρισμένη σήμερα, καθὼς κάποια κομμάτια τοῦ φὶλμ προέρχονται,
ὅπως φαίνεται, ἀπὸ τὴν περίοδο 1919-1931. Τὸ εὖρος αὐτὸ μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ
μόνο ἐφ’ ὅσον θεωρηθεῖ ὅτι χρησιμοποίησαν πλάνα ἀπὸ παλαιότερα γυρίσματα,
ἴσως ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Θαῦμα.
Δυστυχῶς ἡ ταινία εἶναι κολοβὴ καὶ φυσικὰ σὲ θετικό φίλμ, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ
ἀνατυπώθηκε ἀργότερα καὶ δὲν σώζεται τὸ τέλος, ὅπου μπορεῖ νὰ δινόταν καὶ μία
ακριβὴς χρονολογία.
Πάντως μὲ δεδομένη τὴν χρονολόγηση τμημάτων μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου
7

http://www.simplonpc.co.uk/LNER_GER1.html#anchor1623957

8

http://www.theshipslist.com/ships/lines/lloydtriestino.html

9

http://williamgrant.20megsfree.com/custom3.html κ. http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?31587

10

1241/2-11-34 ΔΕ, 1268/13-11-1934 Δημοπράτηση, 153/30-11-1934 ΔΣ.
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φαίνεται ὅτι γυρίστηκε, ὅπως καὶ τὰ περισσότερα παρόμοια φὶλμ τῆς ἐποχῆς, γιὰ
λόγους ἐμπορικῆς προώθησης τοῦ λιμένος ὄχι μόνο στὸ ἐσωτερικὸ ἀλλὰ καὶ στὸ
ἐξωτερικό, καθὼς οἱ διάτιτλοι εἶναι στὰ Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Γαλλικά.
Ὡς παραγωγοὶ ἀναφέρονται ἡ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ ΖΟΥΡΝΑΛ τῶν Κ. κ. Μ. Α.
Γαζιάδη (Σταδίου 48) καὶ ἡ ΣΟΥΠΕΡ ΦΙΛΜΣ τοῦ Κώστα Γαζιάδη (ΑΘΗΝΑΙ).
Ἡ διάλυση τῆς ἑταιρείας τους τὸ 1930 καὶ ἡ συνεργασία τους ὑπὸ διαφορετικὲς
ἐμπορικὲς ἐπωνυμίες εἶναι ἄλλη μία ἔνδειξη γιὰ τὴν χρονολόγηση τῆς ταινίας μετὰ
τὸ 1931 παρὰ τὴν παλαιότητα τοῦ παραχθέντος φίλμ, καθὼς μέχρι τὸ 1931
ἀποτελοῦσαν μία ἑταιρεία, τὴν γνωστὴ ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜΣ.
Ἡ πρόταση
τῆς Ἑταιρείας «Ντὰγκ Φιλμ Κο Α.Ε. περὶ προβολῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ

κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς

ἐφετεινῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως τῶν περὶ Ο. Λ. Π. διαφημιστικῶν ταινιῶν ἀντὶ δραχ(μῶν) 8.000,- διὰ τὴν
μεγάλην ἐξ 700 μέτρων ταινίαν καὶ δραχ(μῶν) 3.000,- διὰ τὴν ταινίαν τῶν ἐγκαινίων τῶν Σιλό,

ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὸν ΟΛΠ μὲ τὴν πράξη 1363 τῆς 1ης Σεπτεμβρίου 1937 καὶ
ἀποτελεῖ τὴν τελευταία γνωστὴ ἐπαφή τους μὲ τὸν Ὀργανισμό. 11
Ἡ ὕπαρξη τῆς ταινίας διαπιστώθηκε μὲ τὴν ἔναρξη τῆς διαδικασίας ἱδρύσεως τοῦ
Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τοῦ ΟΛΠ τὸ 2012, ἐνῶ πλάνα της διαπιστώθηκε ὅτι εἶχαν
χρησιμοποιηθεῖ σὲ μεταγενέστερες παρουσιάσεις τοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς περιόδου τῆς
Δικτατορίας τῶν Συνταγματαρχῶν
Περαιτέρω ἔρευνα θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀκριβέστερη χρονολόγηση καὶ μὲ λίγη τύχη ἴσως
καὶ στὴν ἀνακάλυψη μίας πλήρους κόπιας σὲ ἀρχεῖο τοῦ ἐξωτερικοῦ.

11

I-000000000023-βπ-π1363 προεδρεία Νικολάου Γεννηματᾶ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Συνεδρίασις τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 1933. Ἀποκατάσταση ἀπεργῶν ΟΛΠ 1923
2. Συνεδρία 9ης Ἀπριλίου 1935. Περὶ ἀγορᾶς γάτων 1935
3. Συνεδρίασις τῆς 30ῆς Ἰουλίου 1937. Δημιουργία λουτρῶν ἀναψυχῆς ἐργαζομένων παίδων
1937
4. Συνεδρίασις τῆς 15ης Σεπτεμβρίου 1943 [ἀπόσπασμα]. Ἀφήγηση Δημιουργίας ΟΛΠ.
5. Συνεδρίασις τῆς 21ης Αὐγούστου 1944. Δάνειο σὲ θύμα του Μπλόκου της Κοκκινιᾶς.
6. Συνεδρίασις τῆς 16ης Οκτωβρίου 1944. 1η συνεδρίαση μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν.
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I-000000000011-ΒΠ-1933-π428

Συνεδρίασις τῆς 17ης Ὀκτω{μ}βρίου 1933 Διοικ. Ἐπιτροπῆς ΟΛΠ
[…]
Ἀριθμ. Πράξεως 428
Περὶ προσλήψεως ἀπεργῶν ἐργατῶν κομιστῶν τελωνείου ἀπολυθέντων ἐπὶ
ἐπαναστάσεως 1923

Ὁ κ. Πρόεδρος ἀναγιγνώσκει τὴν ὑπ’ ἀριθ. 186, 25 Αὐγούστου 193 πράξιν τοῦ
Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ τῇ δυνάμει ταύτης ἔκθεσιν τῆς ὁρισθείσης ἐπιτροπῆς
αἵτινες ἔχουσιν ὡς ἑξῆς
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Αὐγούστου 1933
Ἀριθμ. Πρωτοκόλ. 186
Πρὸς τὸν κ. Ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργόν κλπ.
Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ διαβιβάσῳ ὑμῖν ἀπόσπασμα τῆς ΚΘ΄ συνεδριάσεως τῆς 25ης
Αὐγούστου 1933 τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου (ὑπ’ ἀριθμ ΙΙ) ὡς ἑξῆς:
Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον Λαβὼν ὑπ’ ὄψιν του τὴν εἰσήγησιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ
Συγκοινωνίας περὶ τῆς ἐπειγούσης ἀνάγκης τῆς προσλήψεως εἰς τὸν ΟΛΠ ὡς
προσωρινῶν ἐργατῶν Τελωνείου Πειραιῶς ἀπομακρυνθέντων ἀδίκως ἐπὶ τῆς
πανεργατικῆς ἀπεργίας τοῦ 1923 κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ Πλαστῆρα
Ἐγκρίνει
ὅπως μέχρι τῆς λήψεως νομοθετικοῦ μέτρου ὑπὲρ τῶν ἐργατῶν τούτων
προσληφθῶσιν ὡς προσωρινοὶ ἐργάται τοῦ ΟΛΠ καὶ δι’ οἱανδήποτε ἐργασίαν αὐτοῦ
οἱ ἀπὸ συστάσεως τῆς Κομιστικῆς Ὑπηρεσίας ἐν τῷ Τελωνείῳ Πειραιῶς ἐργασθέντες
ἐν τῷ Τελωνείῳ Πειραιῶς ὡς ἐργάται ἢ ἀρχηγοὶ ὁμάδων ἀπολυθέντες δὲ ἢ
ὁπωσδήποτε ἐξαναγκασθέντες καὶ ἀπομακρυνθἐντες ἐπὶ τῆς πανεργατικῆς
ἀπεργίας τοῦ 1923 καὶ κατόπιν τῆς ἱδρύσεως συνδέσμου (sic) τοῦ ΟΛΠ ὧν ὁ ἀριθμὸς
δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τοὺς 120 πρὸς ἐξεύρεσιν καὶ καθορισμὸν τῶν πράγματι
ἀδικηθέντων συνιστᾶται ἐπιτροπὴ ἐκ τοῦ Γεν. Ἐπιθεωρητοῦ Ἐργασίας Ὑπουργείου
Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του, ἐξ ἑνὸς τοῦ Τελωνείου Πειραιῶς καὶ
ἑνὸς τῶν ἁρμοδίων ὑπαλλήλων τοῦ ΟΛΠ ἥτις ζητεῖ καὶ ἐλέγχει τὰ στοιχεῖα τούτων
καὶ σχετικὸν πίνακα ὑποβάλλει εἰς τὴν Διοικ. Ἐπιτροπὴν τοῦ ΟΛΠ πρὸς ἔγκρισιν καὶ
διορισμὸν καὶ εἰς τὸ<ν> Ὑπουργὸν Συγκοινωνίας. Οἱ προσληφθησόμενοι θὰ
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ἐργάζωνται ἐκ περιτροπῆς ἀνὰ τρεῖς συνεχεῖς ἡμέρας μὴ δικαιούμενοι πλέον τῶν
ἡμερομισθίων ἑβδομαδιαίως καὶ ἀνὰ ἡμερομισθίου δρχ. 10 ἐξοικονομούμενον δι’
ἀναλόγου μειώσεως τῶν ὑπερωριῶν τῶν μονίμων ἐργατῶν τοῦ ΟΛΠ ἢ τῶν
ἡμερομισθίων αὐτῶν καὶ μόνον ε’φ’ ὅσον εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιβαρύνῃ τὰ γενικὰ
ἔξοδα.
Ὁ Γραμματεὺς τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου
Πρακτικόν
Τῆς δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ ΙΙ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τῆς 25
Αὐγούστου τρ. καὶ τῆς ὑπ’ ἀρ. [κενὸ] ἀποφάσεως τοῦ ΟΛΠ συσταθείσης ἐπιτροπῆς
πρὸς ἐξεύρεσιν καὶ καθορισμὸν τῶν ἀδικηθέντων ἐργατῶν κατὰ τὴν ἀπεργίαν τοῦ
1923.
Ἡ ὡς ἄνω Ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Ἐργασίας ΙΙ Περιφερείας
Σωτήριον Μαρκέττον κωλυομένου τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ Ἐργασίας τοῦ Ὑπουργείου
Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Π. Παυλάκη, Θεοχ. Καλαμακιώτου Τελώνου Πειραιῶς καὶ Π.
Πολυζωγοπούλου

Τμηματάρχου

τοῦ

ΟΛΠ

συνελθοῦσα

εἰς

ἐπανειλειμένας

συνεδριάσεις ἐξεῦρε καὶ καθορίζει τοὺς ἐν τῷ συνημμένῳ πίνακι Α ἀναφερομένους
ἐργάτας ὡς πράγματι ἀπομακρυνθέντας κατὰ τὴν κατὰ τὸ ἔτος 1923 γενομένην
ἀπεργίαν ὑπὸ τῶν ἐργατῶν Τελωνείου Πειραιῶς καὶ δικαιουμένους κατὰ τὴν κρίσιν
τῆς προστασίας ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας, λαμβανομένων πρὸς τοῦτο τῆς
προσηκούσης κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Κυβερνήσεως Νομοθετικῆς μερίμνης.
Δὲν θεωρεῖ ὅμως ἄσκοπον ἡ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐκθέσῃ ἐν προκειμένῳ τὰς γνώμας της ἐπὶ
τῶν λεπτομερειῶν τοῦ ὅλου ζητήματος περὶ Οὗ ἡ ῥηθείσα ἀπόφασις τοῦ
Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἵνα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων καθορισθῇ ἡ πολιτικὴ τοῦ
Ὀργανισμοῦ καὶ τῆς Κυβερνήσεως, ῥυθμισθῇ δὲ ἀναλόγως καὶ τὸ ὑπ’ ὄψιν ζήτημα.
Κατὰ τὰς διαφόρους συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐνεφανίσθησαν 500 περίπου
έργάται ἐνώπιον αὐτῆς οἵτινες ἰσχυρίζονται ὅτι δικαιοῦνταιπροστασίας ἐκ μέρους
τοῦ Ὀργανισμοῦ δυνάμει τῆς ὡς .ανω ἀποφάσεως τοῦ Σ(εβαστοῦ) Ὑπουργικοῦ
Συμβουλίου ἤτοι
1) Οἱ πράγματι κατὰ τὴν ἔρευναν τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπομακρυνθέντες κατά τὴν
ἐπανάστασιν τοῦ Πλαστῆρα καὶ μήπω ἀποκατασταθέντες μεταξὺ τῶν ἐργατῶν
τούτων συμπεριλαμβάνονται τινες ὑπερήλικες μὴ δυνάμενοι λόγῳ τοῦ γήρατος νὰ
προσφέρωσιν ὑπηρεσίαν τινά εἰς τὸν λιμένα.
Ἐπειδὴ ὁ διορισμὸς τῶν γερόντων τούτων εἶναι ἐλάχιστος ἡ Ἐπιτροπὴ φρονεῖ ὅτι
εἶναι ἀδύνατον νὰ προσληφθῶσιν ὑπὸ τοῦ ΟΛΠ ὡς ἐργάται αὐτοῦ καὶ νὰ
τοποθετηθῶσιν ὡς φύλακες ἐμπορευμάτων, τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν θὰ ἀποζημιωθῶσιν ἐκ
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τοῦ Ταμείου Προνοίας ἐργατῶν Λιμένος Πειραιῶς ὡς συνέβη μὲ τοὺς ὑπὲρ
διακοσίους συναδέλφους των τοῦ Τελωνείου Πειραιῶς.
2) Ἐνεφανίσθησαν ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς 200 περίπου ἐργάται οἵτινες ἐπώλησαν
τὰς θέσεις των εἰς ἄλλους ἐργάτας, ἀντικατεστάθησαν παρὰ τῶν υἱῶν των, ἢ ἄλλων
ἐργατῶν, συνέστησαν τὰς θέσεις των ὡς προῖκα, ἢ ἄλλως πῶς ἀπεχώρησαν ἐκ τῆς
ἐργασίας οἰκειοθελῶς κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ τοῦ 1920 μέχρι συστάσεως τοῦ
Ὀργανισμοῦ.
Ἐκ τῶν ἐργατῶν τούτων κατὰ τὸ ῥηθὲν χρονικὸν διάστημα ἄλλοι μὲν ἐτράπησαν εἰς
ἄλλα ἐπαγγέλματα καὶ ἀποζῶσιν ἐξ αὐτῶν ἐν Πειραιεῖ, ἄλλοι ἀπῆλθον εἰς τὰς
ἐπαρχίας των καὶ ἄλλοι παρέμειναν εἰς τὸν Λιμένα ἐργαζόμενοι ὡς ἐλεύθεροι
ἐργάται αὐτοῦ.
Διὰ τοὺς τελευταίους τούτους ἡ Ἐπιτροπὴ ὑποβάλλει Πίνακα Β΄ καὶ νομίζει ὅτι
δύναται νὰ ληφθῇ μέριμνα τις ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τοσούτῳ μᾶλλον καθόσον οἱ
πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ἢ παρεχώρησαν τὰς θέσεις των ἔναντι εὐτελοῦς τιμήματος,
πιεζόμενοι ὑπὸ ἐκτάκτων καὶ ἐπειγουςῶν ἀναγκῶν ἢ ἠσθένησαν ἐπὶ μακρὸν χρόνον
καὶ παρεχώρησαν τὰς θέσεις των εἰς ἀνθρώπους τῆς ἐμπιστοσύνης των, οἵτινες κατὰ
τὴν σύστασιν τοῦ ὀργανισμοῦ ἔλαβον βεβαίωσιν παρὰ τῶν τελωνῶν ὅτι αὐτοὶ εἶναι
ἐργάται κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ἰσχύος τοῦ Νόμου 4748 καὶ ὄχι οἱ οὓς ἀντικατέστησαν
παλαιοὶ ἐργάται.
Ἡ ἐπιτροπὴ μετὰ λεπτομερὴν ἔρευναν τῆς καταστάσεως ἑνὸς ἑκάστου ἐξ αύτῶν
συνέταξε καὶ ὑποβάλλει πίνακα τῶν δικαιουμένων κατὰ τὴν κρίσιν τῆς προστασίας.
Ἐννοεῖται ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν συμπεριέλαβε μεταξὺ αὐτῶν τοὺς ὑπερβάντας τὸ 55ον
ἔτος τῆς ἡλικίας τους ἢ τοὺς κατὰ τὴν πρόχειρον ἐξέτασίν της ἀναπήρους ἢ
ὁπωσδήποτε μὴ δυναμένους νὰ προσφέρωσιν τὰς ὑπηρεσίας των εἰς τὸν λιμένα.
3) Τινὲς τῶν ἀπεργῶν τοῦ 1933 ἀπέθανον κατὰ τὸ διάστημα τῆς 10ετίας καὶ
ἐνεφανίσθησαν ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς οἱ υἱοὶ τῶν ἐργατῶν τούτων ζητοῦντες νὰ
προσληφθῶσιν ὡς ἐργάται καταλαμβάνοντες τὰς θέσεις τῶν γονέων των, γνωστοῦ
ὄντος ὅτι αἱ θέσεις περιήρχοντο κληρονομικῷ δικαιώματι εἰς τὸν ὑπὸ τοῦ
ἀποθνήσκοντος ὁριζόμενον υἱόν του. Ἐπειδὴ ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν ἐργατῶν τούτων εἶναι
πράγματι ἀληθὴς ἡ Ἐπιτροπὴ ὑποβάλλει μὲν πίνακα (τὸν Πίνακα Γ΄) τῶν ἐργατῶν
ἀποφεύγει ὅμως νὰ ἐκφέρῃ γνώμην περὶ τοῦ ἂν δικαιοῦνται ἢ οὐ οὗτοι προστασίας
ἐκ μέρους τῆς πολιτείας.
4) Τέλος ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς ἐνεφανίσθησαν περὶ τοὺς 200 ἐργάτας λιμένος
ἀνήκοντες εἰς διαφόρους κατηγορίας (ἐργάται κύτους, φορτηγίδων, ξυλείας,
γαιανθράκων) καὶ οἱ ὁποῖοι ἐζήτησαν παρ’ αὐτῆς νὰ εἰσηγηθῇ εἰς τὸν ΟΛΠ καὶ τὴν
Σ(εβαστὴν) Κυβέρνησιν ὅπως προσληφθῶσι ὡς μόνιμοι ἐργάται τοῦ Λιμένος ἐπὶ τῷ
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λόγῳ ὅτι κατὰ τὴν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος πρόσληψιν τῶν 246 συναδέλφων των
παρελήφθησαν ἀδικαιολογήτως παρὰ τῆς Διοικ. Ἐπιτροπῆς τοῦ ΟΛΠ.
Ὁ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Πολυζωγόπουλος προετείνει ὅπως καὶ ἐκ τῶν
ἐργατῶν

τούτων

προσληφθῶσιν

τινὲς

εἰς

τὸν

Ὀργανισμὸν

δικαιούμενοι

ἀναμφισβητητως προστασίας ἐκ μέρους αὐτοῦ, δεδομένου ὅτι οἱ ἐργάται οὗτοι εἶναι
πλέον ἢ ἱκανοί, ἐργάζονται ἐν τῷ λιμένι ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καὶ ἀπέζων αὐτοὶ τε καὶ
αἱ οἰκογένειαίς των ἐξ αὐτοῦ, ὁμολογουμένως δὲ λέγουσι τὰ ἀληθῆ ἰσχυριζόμενοι
ὅτι κατὰ τὴν πρόσληψιν τῶν 246 ἐργατῶν παρελήφθησαν ἀδικαιολογήτως ἀφοῦ ἐπὶ
χρόνον πολὺ ἐργάζονται εἰς τὸν λιμένα ἐξ αὐτοῦ ἀποζῶσι καὶ ἀφοῦ ὅπερ καὶ τὸ
σπουδαιότερον οἱ συνάδελφοί των προσελήφθησαν ἤδη εἰς τὸν ΟΛΠ καὶ
ἀπολαμβάνουσι τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ θὰ ἦτο ἄδικον κατὰ τὴν γνώμην τοῦ κ.
Πολυζωγοπούλου νὰ προσλη[φθῶσι] πρὸ ἔτους 246 ἐκ τῶν ἐργατῶν αὐτῶν καὶ νὰ
παραμένωσιν ἐκτὸς ἐργασίας 70 περίπου ἐργάται οἱ ἐν τῷ συνημμένῳ πίνακι
ἀναγραφόμενοι, δι’ ὅπερ καὶ παρακαλεῖ ὅπως ληφθῇ καὶ δι’ αὐτοὺς ὡς καὶ διὰ τοὺς
συναδέλφους των ἡ διὰ τοῦ Νόμου 5610 μέριμνα.
Τὴν ἄποψιν ταύτην δὲν ἀποδέχεται ἡ Ἐπιτροπὴ φρονοῦσα ὅτι ἡ ὑπ’ ἀριθ. 186 πρᾶξις
τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου εῑναι περιοριστικὴ ἀφορᾷ δὲ μόνον τοὺς κομιστὰς
Τελωνείου καὶ οὐχὶ τοὺς ἐργάτας λιμένος.
Τέλος ἡ Ἐπιτροπὴ ἀναφέρει ὅτι δὲν ἐξήτασε τὴν στρατολογικὴν καὶ ποινικὴν
κατάστασιν τῶν ἀνωτέρω ἐργατῶν δεδομένου ὅτι ἡ ἐργασία αὕτη ἀπαιτεῖ χρόνον
πολὺν καὶ ἰδιαιτέραν ἔρευναν δι’ ἣν θέλει ἀσχοληθῇ ἡ ἁρμόδιος ὑπηρεσία τοῦ ΟΛΠ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4 Ὀκτω{μ}βρίου 1933
Ἡ Ἐπιτροπὴ
Σ. Μαρκέτος
Θ. Καλαμακιώτης
Π. Πολυζωγόπουλος
Πίναξ Α΄
Ἀπεργοί
Ἀναγνωστάκης Ἰωάν. Πέτρου

Δημακαρέας Γεώργιος

Βεντῖκος Νικ. Θεοδώρου

Δικαιόπουλος Ἰωάν. Νικολ.

Βρεττᾶκος Μιχ. Γεωργ.

Δικαιούλιας Θεόδ. Παναγ.

Δημακαρᾶκος Σταῦρος

Δικαιούλιας Κωνστ. Παναγ.
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Διανουκάκης Παν. Νικολ.

Μάγκουρας Δ. Κωνστ.

Ζηλᾶκος Κιμων Ιωάν.

Μαντούβαλος Σπυρ. Π.

Ζηλᾶκος Κυριάκος

Μητσάκος ἢ Μπαρμπαγιάννης Π.

Ζηλᾶκος Γρηγόρ. Ἰωαν.

Μπουρδᾶκος Π. Νικολ.

Θεοδωρακᾶκος Πατάπιος Θεοδώρ.

Μπρατᾶκος Δημ. Σωτ.

Θεοδωρακάκος Κυριάκος

Νικηταρᾶκος Ἀν. Ἠλίας

Θεοδωρουλέας Δ. Γ.

Ξυπόλυτος Δημ. Νικόλ.

Καραούλιας Παν. Θεοδώρ.

Ξυπόλυτος Εὐαγ. Νικόλ.

Κασιδόκωστας Κυρ. Θεοδώρ.

Παναγᾶκος Νικ. Ἰωάν.

Κατσαφάδος Ἠλ. Νικολάου

Παπαδόδημας Παν. Ἠλίας

Κατσαφάδος Δημ. Νικολ.

Πιτσιρῖκος Ἰν. Νικολ.

Κατσαφάδος Θεόδ. Ἰωάν.

Σιδέρης Δημ. Μιχαήλ

Κεραμύδας Ἀντ. Πέτρου

Στριλάκος Δημ. Γεωρ.

Κοντογιάννης Νικ. Τζανῆ

Συρᾶκος Σταυρ. Βασ.

Κουλίζος Γρηγ. Παναγ.

Ταῖκλος Ἰωάν. Μαυρουδῆς

Κούκουρας Κωνσταντῖνος

Φράγκος Ἰωάν. Κυριάκος

Κωστάκης Δαμ. Κυριάκος

Φιλιππᾶκος ἢ Ἠλιᾶκος Ἠλίας

Κωστάκης Παν. Κυριάκος

Ψιλάκος Βασ. Ἰωάν.

Ἐν ὅλῳ τεσσαράκοντα τέσσαρες
Ἡ Ἐπιτροπὴ
Σ. Μαρκέτος, Θ. Καλαμακιώτης, Κ. Πολυζωγόπουλος
Πίναξ Α΄
Ὑπερήλικες Κομισταὶ Τελωνείου ἀδικηθέντες
Βρετᾶκος ἢ Λύγκος

Μαντούβαλος Μιχ. Δημ.

Κουρεντζῆς Λάζαρος

Λυκουρέζος Γεωρ. Κωνστ.

Κουτσουβέλης Ἰωάν. Νικολ.

Κασίμης Παν. Εὐαγ.

Λαγωνίκας Ἰωάν. Β.

Ἐν ὅλῳ ἑπτά
Ἡ Ἐπιτροπὴ
Σ. Μαρκέτος, Θ. Καλαμακιώτης, Κ. Πολυζωγόπουλος

Πίναξ Β΄
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Τῶν πωλησάντων τὰς θέσεις ἐργατῶν
Ἀντωνάκος Βασιλ.

Κούβαρης Λεωνίδας

Βουγιουκλάκης ἢ Λογάκος

Μάγκουρας Νικ. Φώτιος

Βουγιουκλάκης Ν. Παναγ.

Μαυροειδάκος Παναγ.

Βρεττᾶκος Ν. Βρεττοῦ

Μελᾶς Λύσανδρος

Δημητρακέας Γ. Παν.

Μουργιᾶκος Γρηγ. Δημ.

Δρακουλαράκος Π. Πέτρου

Παπαδογεωργᾶς Ἰωάν Παν.

Ζηλᾶκος Ν. Γρηγ.

Σταματόγιαννης Δημ.

Θεοδωρακάκος Νικ.

Συρᾶκος Βας. Πέτρου

Θωμόπουλος Παν.

Τσατσαρούνος Πέτρου Παναγ

Θωμόπουλος Λάζ.

Τσῖκλος Σωτήριος

Κασιδιάρης Πέτρος Δημ.

Τσιριγώτης Δημ.

Κατσαφάδος Νικ. Ἠλία

Νικολαρᾶκος ἢ Γιαννόγκωνας

Κεραμύδας Πέτρος Ἰωάν.

Σπανᾶκος Βασίλειος

Ἐν ὅλῳ εἴκοσι ἕξ
Ἡ Ἐπιτροπὴ
Σ. Μαρκέτος, Θ. Καλαμακιώτης, Κ. Πολυζωγόπουλος

Πίναξ Γ΄
Υἱοὶ θανόντων ἐργατῶν κομιστῶν Τελωνείου
Βρεττᾶκος Ἠλίας Γεώρ.

Σωτηρᾶκος ἢ Γεωργακάκος Παν.

Λειβάδης Γρηγ. Νικόλ.

Φιλιππᾶκος Μιχαὴλ Δημ.

Κασιδιάρης Ἰωάν. Πέτρος

Κωνστ. Κατσιβαρδάκος

Ἐν ὅλῳ ἑπτά
Ἡ Ἐπιτροπὴ
Σ. Μαρκέτος, Θ. Καλαμακιώτης, Κ. Πολυζωγόπουλος

Ὑπόμνημα
Σωτηρίου Μαρκέτου
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Ἐπιθεωρητοῦ Ἐργασίας Πειραιῶς
Πρόεδρος τῆς Έπιτροπῆς πρὸς ἐξεύρεσιν τῶν Ἀδικηθέντων ἐργατῶν Τελωνείου ἐπὶ
τῶν ἀπομακρυθέντων κατὰ τὴν ἀπεργίαν τοῦ 1923 ἐργατῶν Τελωνείου.
Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ φέρω εἰς γνῶσιν τῆς Διοικ. Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ
Λιμένος Πειραιῶς ὅτι ἡ ἡμετέρα Ἐπιτροπὴ ἐπιληφθεῖσα τοῦ ἔργου τῆς ἐξευρέσεως
τῶν ἀδικηθέντων ἐργατῶν ἐκ τῆς ἀπομακρυνθέντων κατὰ τὴν απεργίαν τοῦ 1923
ὑπὸ τῆς τότε Ἐπαναστάσεως ἐργατῶν Τελωνείου κατέταξε ὡς τοιούτους τοὺς ἐπὶ
πολλὰ ἔτη ἐργασθέντας κομιστὰς Τελωνείου, ἔκρινε δὲ ὀρθὸν νὰ ἀποκλείσῃ τοὺς
προσληφθέντας μικρὸν πρὸ τῆς ἀπεργίας καὶ ἀπολύθέντας κατ’ αὐτήν.
Ἐπ’ αὐτοῦ ἔχω τὴν γνώμην ὅτι δέον ὅπως καὶ οὗτοι συμπεριληφθῶσιν εἰς τὸν πίνακα
τῶν προσληφθησομένων δεδομένου ὅτι πρόκειται περὶ έργατῶν Τελωνείου
πραγματικῶν ἀπεργῶν ἀπολυθέντων διὰ τοῦτο, εἶναι δὲ ἅπαντες ἱκανοὶ πρὸς
ἐργασίαν. Κατάλογον τούτων ὑποβάλλω ὑμῖν, συμπεριλαμβάνω δὲ εἰς αὐτὸν καὶ
τοὺς ἐργάτας Ἀντωνάκον Βασίλειον, Θεοδωρακάκην Νικόλαον καὶ Κατσαφάδον
Νικόλ. τοῦ Ἡλία καθ’ ὅσον δὲν ἐξηκριβώθη ἂν οὗτοι ἐπώλησαν τὰς θέσεις των.
Ἐπίσης διὰ τοὺς αὐτοὺς λόγους προτείνω ὅπως εἰς τὸν πίνακα τῶν ὑπερηλίκων
συμπεριληφθοῦν καὶ οἱ ἐν τῷ συμπληρωματικῷ πίνακι ὑποδ<ε>ικνυόμενοι. Ὁμοίως
εἰς τὸν πίνακα τῶν πωλησάντων τὰς θέσεις των προτείνω ὅπως περιληφθοῦν καὶ
τέσσαρες ἕτεροι ὑποδεικνυόμενοι οἵτινες καὶ αὐτοὶ ὡς ἐξηκρίβωσα ἀντὶ μικροῦ
ποσοῦ ἐπώλησαν τὰς θέσεις των.
Μετὰ τιμῆς
Σ. Μαρκέτος

Ἀπεργοὶ
Ἀντωνάκος Βασίλειος

Μαντούβαλος Βασίλ. Ἰωάννου

Ἀλευρομάγειρος Γ. Παύλ.

Μητσᾶκος Ἀντών.

Διγένης Μιχαήλ Λεούση

Μπουρδάκος Ἀντ.

Ζηλάκος Θεόδωρος

Νεαρχάκος Μιχαήλ

Θεοδωρακάκης Νικόλ.

Παπαδόγιαννης Ἰωάν. Παν.

Κουμεντάκος Παῦλος

Παπαδογεωργῆς Ἠλίας Παν.

Κωστάκος Νικόλ. Κυριάκου

Σκαλκόγιαννης Εὐάγγελ.

Λαγάνης Νικόλ. Ἠλία

Στριλάκος Θεόδ. Γεώρ.

Λεφαντζῆς Δημήτρ. Παν.

Κασιδιάρης Ἠλίας

Μαντούβαλος Μιχ. Γεωργ.

Δρυτσάκος Ἠλίας
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Νικολινάκος Θεόδ.

Κουτσουβέλης Ἰωάν.

Δημαρόγκωνας Ἀνδρ.

Παπαδόγκωνας Ἰωάν

Κατσίρης Παναγ.

Γιαννόγκωνας Παν.

Καλαμάρης Νικόλ.
Ὑπογραφὴ Σ. Μαρκέτος

Ὑπερήλικες
Ψαλίδας Νικόλ. Δημ.

Κουλῖζος Παναγ.

Φράγκος Μιχ. Κυριάκος

Κατσαφάδος Ἠλίας

Φράγκος Ἰωάν. Κυριάκος

Ἀγγελάκης Ἰωάν. Γ.

Λαμπρινάκης Γεώρ. Νικολ.

Στριλάκος Ἰωάν. Γ.

Νικολινάης Πέτρος Παν.

Παπαδογεωργῆς Παν. Ἰ.

Γουνελᾶς Σαμπάτης
Ὑπογραφὴ Σ. Μαρκέτος

Πωλήσαντες τὰς θέσεις των
Βοϊδονικόλας Θεόδωρος

Ξαρρᾶκος γεώρ.

Ντέντζος Ἠλίας

Μαυροειδὴς ἢ Βουγιουκλάκης Γεώργ.

Σαλῖχος Μιχαήλ

Παπαδόγκωνας Μιχαήλ

Υἱοὶ θανόντων
Καριάτης Θεόδ. Γεωργόπουλος Βασίλειος Μαυρούτης Νικόλαος
Ὑπογραφὴ Σ. Μαρκέτος

Ὁ κ. Πρόεδρος καλεῖ τὸν παριστάμενον Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς ταύτης
Ἐπιθεωρητῶν Ἐργασίας κ. Μαρκέτον ὅπως διαφωτίσῃ τὴν Διοικ. Ἐπιτροπὴν
σχετικῶς.
Ὁ κ. Μαρκέτος λέγει ὅτι εἰς τὴν Διοικ. Ἐπιτροπὴν προσέφυγε μεγάλος ἀριθμὸς
ἀνέργων ἐργατῶν, ἄλλοτε τοῦ Λιμένος παραπονουμένων ὅτι ἠδικήθησαν καὶ
αἰτοῦνται ὅπως συμπεριληφθῶσι μεταξὺ τῶν 120 παραληφθησομένων ἐξ αὐτῶν, ἡ
τριμελὴς Ἐπιτροπὴ αὐστηρῶς κρίνουσα ἐξέλεξεν ὡς πράγματι ἀδικηθέντας κατὰ
τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1925 (Πλαστήρα) καὶ ἀπομακρυνθέντας ἐκ ταύτης καὶ
ὁπωσδήποτε τῆς ἐργασίας των, πρὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ ΟΛΠ τοὺς εἰς τὴν ἔκθεσιν
συνημμένους πίνακας ἀναγραφομένους ἐξ ὧν 44 μόνον ὡς ἀπομακρυνθέντας ἐπὶ
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ἐπαναστάσεως Πλαστήρα καὶ δικαιουμένους νὰ προσληφθῶσιν εἰς τὴν ἐργασίαν
κατὰ τὴν ἀνωτέρω πρᾶξιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Ἐπειδὴ ὅμως ἐκ τῶν
πράγματι δικαιουμένων νὰ προσληφθῶσιν ἐκ τῆς κατηγορίας ταύτης τῶν
πλαστηροπλήκτων ἐργατῶν παρελήφθησαν καὶ ἄλλοι ὄντως (ὁ Ἐπιθ. Μαρκέτος)
κατόπιν ἐλέγχου ἐξηκρίβωσεν ἑτέρους 28 τοὺς ὁποίους προτείνει πρὸς πρόσληψιν εἰς
συμπληρωματικὸν πίνακα τὸν ὁποῖον καὶ ὑποβάλλει ἐδὦ καὶ ἀναγιγνώσκει ἔχει δὲ
οὗτος

ὡς

ἑξῆς:

Ἀπεργοὶ
Ἀντωνάκος Βασίλ.

Νεαρχᾶκος Μιχαήλ

Ἀλευρομάγειρος Γεώρ. Παύλ.

Παπαδόγιαννος Ἰωάν. Παν.

Διγένης Μιχαήλ Λεούση

Παπαδογεωργῆς Ἠλ. Παν.

Ζηλάκος Θεόδωρος

Σκαλκόγιαννης Εὐάγγελ.

Θεοδωρακάκης Νικόλαος

Στριλάκος Θεόδ. Γεώρ.

Κουμεντάκος Παύλος

Κασιδιάρης Ἠλίας

Κωστάκος Νικόλ. Κυριάκ.

Δριτσάκος Ἠλίας

Λαγάνης Νικόλ. ἢ Λαγανάκης

Νικολινάκος Θεόδ.

Κατσαφάδος Νικολ. Ἠλίας

Δημαρόγκωνας Ἀνδ.

Λεφαντζῆς Δημ. Παν.

Κατσίρης Παναγ.

Μαντούβαλος Μιχ. Γεώρ.

Καλαμάρης Νικόλ.

Μαντούβαλος Βασίλ. Ἰωάν.

Κουτσουβελής Ἰωάν.

Μητσᾶκος Ἀντώνιος

Παπαδόγκωνας Ἰωάν

Μπουρδάκος Ἀντ. Μιχ.

Γιαχνόγκωνας Παν.

Προτείνει συνεπῶς τὴν πρόσληψιν ὡς προσωρινῶν ἐργατῶν 72 τοιούτων ἐκ τῶν
ἀνωτέρω ὑποδεικνυομένων ἤτοι (44 τοῦ Α΄ πίνακος καὶ 28 τοῦ συμπληρωματικοῦ)
ἁπάντων ἐχόντων πολυετὴν ἐργασίαν ἐν τῷ λιμένι.
Ὁ κ. Πρόεδρος εὐχαριστεῖ τὸν κ. Μαρκέτον διὰ τὴν γενομένην εἰσήγησιν καὶ διὰ τὸ
ἔργον τῆς ὑπὸ τὴν προεδρίαν του Ἐπιτροπῆς, θέτει δὲ εἰς τὴν Δ. Ἐπιτροπὴν ὑπὸ
συζήτησιν καὶ ὑπὸ τὴν ἔγκρισίν της τὰ ἑξῆς δύο ζητήματα α΄) ποῖον ἀριθμὸν ἐκ τῶν
ὑποδεικνυομένων

εἰς

τοὺς

ἀνωτέρω

πίνακας

ἐργατῶν

θὰ

ἐγκρίνῃ

ὅπως

προσληφθῶσι ὡς προσωρινοὶ ἐργάται, ἐὰν πλὴν τῶν 72 θὰ προσληφθῶσι καὶ ἄλλοι
μέχρι συμπληρώσεως τῶν 72 ἢ καὶ περισσοτέρων, δεδομένου ὅτι διὰ τὴν ἐκ
περιτροπῆς ἐργασίαν αὐτῶν θὰ ἀπαιτηθῇ δαπάνη εἰς ἡμερομίσθια των πρὸς δρχ. 80
ἑκάστῳ περὶ τὰς 86.000 μηνιαίως ἢ ποία οἰκονομία δύναται νὰ γίνῃ πρὸς
ἐξοικονόμησιν τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ. Πάντως λέγει τὸ δίκαιο τῶν ἀπομακρυνθέντων ἐπὶ
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ἐπαναστάσεως Πλαστήρα ἔχει ἀναγνωρισθῇ παρά τε τῆς προκατόχου Κυβερνήσεως
καὶ τῆς σημερινῆς καὶ παρὰ τοῦ Ὀργανισμοῦ καὶ δέον νὰ ἱκανοποιηθῇ ἐφ’ ὅσον
μάλιστα κατὰ τὸ 1932 προσελήφθησαν εἰς τὸν ὀργανισμόν 247 ἐργάται μὴ
προερχόμενοι πάντες ἐκ τῶν λιμενεργατῶν καὶ μὴ ἔχοντες τὰ αὐτὰ μὲ τοὺς ἀνωτέρω
δικαιώματα.
Ὁ κ. Δενδρινός ὑποστηρίζει τὴν πρόσληψιν τῶν προτεινομένων 72 ἐργατῶν
κομιστῶν, ἀποκρούει δὲ τὴν πρόσληψιν ἐκ τῶν ἐργατῶν ἐκείνων οἵτινες κατὰ τὸ
παρελθὸν ἐπώλησαν τὰς θέσεις των.
Ὁ κ. Γεν. Διευθυντής λέγει ὅτι διὰ τὴν πρόσληψιν τῶν 72 έργατῶν κομιστῶν θὰ
ἀπαιτηθῇ δαπάνη 86.000 περίπου, ὅπερ ποσὸν δύναται νὰ ἐξοικονομηθῇ διὰ τῆς
περικοπῆς τοῦ ¼ ἢ 1/5 τῶν ὑπερωρειῶν(sic) τῶν ἡμερομισθίων τῶν ἐργατῶν ἢ διὰ τὴς
περικοπῆς 70 τουλάχιστον λεπτῶν ἐκ τῶν ἡμερομισθίων των. Ἐὰν δὲ καταστῶσιν οἱ
προσληφθησόμενοι μόνιμοι θ’ ἀπαιτηθῇ πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν ἡμερομισθίων των
ποσὸν ἐκ δραχμῶν 2.700.000περίπου καὶ δέον νὰ ἐξευρεθῶσιν πόροι καθ’ ὅσον ὁ
Ὀργανισμὸς ἀδυνατεῖ ν’ ἀναλάβῃ τὸ βάρος αὐτό. Ἐὰν δὲ συμπληρωθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν
120 καὶ ἐξ ἄλλων ὁπωσδήποτε ἀπομακρυνθέντων ἐργατῶν ἡ δαπάνη θὰ εἶναι
μεγαλυτέρα καὶ διὰ τοὺς λόγους τούτους δὲν συμφωνεῖ διὰ τὴν πρόσληψιν τῶν
ἀνωτέρω ἐργατῶν, ἐκτὸς ἐὰν εὑρεθῶσι πόροι διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς δαπάνης διὰ
τὰ ἡμερομίσθιά των.
Ὁ κ. Χριστόπουλος ἀντιπρόσωπος Ὑπουργείου Συγκοινωνίας ὑποστηρίζει καὶ
δέχεται ὅπως προσληφθῶσι οἱ ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς ὑποδεικνυόμενοι 44 ἐργάται, οἱ
λοιποὶ τῶν κ. κ. συμβούλων ὑποστηρίζουν τὴν πρόσληψιν τῶν 72.
Ὁ κ. Παυλάκης καὶ Κουλετάκης ὑποστηρίζουν καθ’ ἣν περίπτωσιν συμπληρωθῇ ὁ
κατάλογος τῶν 120 νὰ προσληφθῶσι καὶ 15-20 λιμενεργάται ἀδικηθέντες. Ὁ κ.
Κουλετάκης μάλιστα προσθέτει ὅτι δέον νὰ προσληφθῶσιν περὶ τοὺς 30
λιμενεργάται καὶ τονίζει ὅτι περικοπὴ ἡμερομισθίων διὰ τὴν δαπάνην τῶν
προσληφθησομένων ἐργατῶν δὲν δέχεται ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ λόγῳ τὸ ἐργατικὸν
προσωπικὸν τοῦ λιμένος.
Ἡ Διοικητικὴ Ἐπιτροπὴ μετὰ συζήτησιν καταλήγει εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι αὕτη ἡ
περικοπὴ τῶν ἡμερομισθίων τοῦ ἐργαζομένου μονίμου προσωπικοῦ τοῦ λιμένος καὶ
τῶν ὑπερωρειῶν(sic) αὐτῶν δὲν εἶναι σκόπιμος σήμερον, ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐκ τῶν
γενικῶν ἐξόδων τοῦ ΟΛΠ δὲν δύναται νὰ διατεθῇ ποσόν τι, πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν
δέον πάντως νὰ ἐξευρεθοῦν ἄλλοι πόροι, ὡς τοῦτο δὲ προτείνεται:
Ἡ αὔξησις τοῦ τιμολογίου τῶν ἐργατικῶν τοῦ κύτους γαιανθράκων, τὸ ὁποῖον
σήμερον εἶναι πρὸς 17,80 τὸν τόννον ἐνῶ ἄλλοτε ἔφθανε τὰς 70 δρχ. καὶ μάλιστα
ἄνευ περιπτώσεων διὰ τὰς ὁποίας ὑπερέβαινε τὸ ποσὸν τῶν 70 δρχ. αὔξησις π.χ.
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κατὰ 2 δρχ. μόνον ἐπὶ 750.000 τόννων γαιανθράκων θὰ δώσῃ εἰς τὸν Ὀργανισμὸν
ἔσοδον 1.500.000 διὰ τοῦ ὁποίου ἀντιμετωπίζεται ἡ δαπάνη τῶν προσληφθησομένων
ἐργατῶν.

Ἐπίσης

ὁ

Κουλετάκης προτείνει

οἱ

νέοι

πόροι

τῶν πληρωμῶν

ἐκφορτωτικῶν ἐπὶ τῆς ἀμέσου φορτώσεως καὶ ἐκφορτώσεως τῶν ἐλευθέρων
ἐμπορευμάτων.
Ὁ κ. Γεν. Διευθυντὴς ἐπαναλαμβάνει ὅτι ὁ λιμὴν δὲν ἔχει ἀνάγκην ἄλλων ἐργατῶν διότι οἱ
ὑπάρχοντες εἶναι ὑπεράριθμοι, ἀλλ’ οὔτε τὰ ἔσοδα τοῦ ΟΛΠ ἐπιτρέπουν τὴν αὔξησιν τῶν
ἐργατῶν. Συνεπῶς ἐὰν πρέπει νὰ ἐπανορθωθῇ τὸ προηγούμενον ἀδίκημα εἰς τοὺς κομιστὰς
τελωνείου ἐπὶ ἐπαναστάσεως Πλαστήρα προτείνει ὅπως ἡ πρόσληψις αὐτῶν

περιορισθῇ εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν 44 μόνον ὅπως ἐξηκρίβωσεν ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ ἀφ’
ἑτέρου νὰ ἐξευρεθῇ νέος πόρος ὑπὸ τοῦ ΟΛΠ διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν ἡμερομισθίων
αὐτῶν.

Ἡ

Διοικ.

Ἐπιτροπὴ

μετὰ

λεπτομερῆ

συζήτησιν

συσκεψάμενη

Ἀποφαίνεται
Ἐγκρίνει τὴν πρόσληψιν τῶν ἀνωτέρω 72 ἐργατῶν ἐκ τῶν ἀδικηθέντων καὶ
ἀπομακρυνθέντων ἐπὶ Ἐπαναστάσεως 1923 κομιστῶν τὴν ὑπ’
Πρᾶξιν

τοῦ

Ὑπουργικοῦ

Συμβουλίου,

Ἀναγνωστάκης Ἰωάν. Πέτρ.
Βεντίκου Νικ. Πέτρου (sic)
Βρεττάκου Μιχ. Γεωρ.
Δημακαράκου Στ.

ὡς

προσωρινῶν

ἀριθ. 186 [κενό]

τοιούτων

ἤτοι

Κοντογιάννη Νικ. Ζαννῆ (sic)
Κουλίζου Γρηγ. Παναγ.
Κούκουρα Κωνσταν.
Κωστάκη Παν. Κυριάκου

Δημακαρέα Γεωργίου

Κωστάκη Δαμ. Κυριάκου

Δικαιοπούλου Ἰωάν. Νικ.

Μάκουρας (sic) Δημ. Κωνσταντίνου

Δικαιούλια Κων. Παν.
Γιαννουκάκη (sic) Θεοδ. Νικολ.

Μαντούβαλου Σπυρ. Π.
Μητσάκου ἢ Μπαρμπαγιάννη Π.

Ζηλάκου Κιμωνος Ιωάν.

Μπουρδᾶκου Παν. Νικολ.

Ζηλάκου Κυριάκου

Μπρατᾶκου Δαμ. Σωτηρ.

Ζηλάκου Γρηγ. Ἰωάν.

Νικηταρᾶκος Ἀν. Ἠλ.

Θεοδωρακάκου Παταπίου Θεοδ.

Ξυπολύτου Δημ. Νικόλ.

Θεοδωρακάκου Κυριάκου

Ξυπολύτου Εὐαγ. Νικόλ.

Θεοδωρουλέα Δ. Γ.

Παναγᾶκου Νικήτα Ἰωάν.

Καραούλια Παν. Θεοδ.

Παπαδόδημα Παν. Ἠλία

Κασιδόκωστα Κυρ. Γεώρ. (sic)

Πιτσιρῖκου Ἰν. Νικολ.

Κατσαφάδου Ἠλία Νικολ.

Σιδέρη Δημ. Μιχαήλ

Κεραμύδα Ἀν. Πέτρου

Στριλάκου Δημ. Γεωρ.

τοῦ
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Συράκου Σταυρου τοῦ Βασ.

Μπουρδάκου Ἀντωνίου Μιχ.

Ταῖκλου Ἰωάν. τοῦ Μαυρ.

Νεαρχάκου Μιχαήλ

Φράγκου Ἰωάν. Κυριάκου

Παπαδόγιαννη Ἰωάν. Παν.

Φιλιππάκου ἢ Ἠλιάκου Ἠλία

Παπαδογεωργῆ Ἠλ. Παν.

Ψιλάκου Βασ. Ἰωάν.

Σκαλκόγιαννη Εὐάγ.

Καὶ τῶν

Στριλάκου Θεόδ. Γ.

Ἀντωνάκος Βασιλείου

Κασιδιάρη Ἠλία

Ἀλευρομάγειρου Γεωρ. Παύλ.

Δριτσάρη Ἠλ. (sic)

Διγένη Μιχαήλ Λεούση

Νικολινάκου Θεοδώρου

Ζηλάκου Θεοδ.

Δημαρόγκωνα Ἀνδρέα

Θεοδωρακάκου Νικ.

Κατσίρη Παναγ.

Κουμεντάκου Παύλου

Κουτσουβέλη Ἰωάν.

Κωστάκου Νικ. Κυριάκ.

Παπαδόγκωνας Ἰωάν

Λαγάνη Νικ. Λαγανάκου (sic)

Γιαννόγκωνας Παν.

Λεφαντζῆ Δημήτρ. Παν.

Μαντούβαλου Μιχ. Γεωργ.

Μαντούβαλου Βασ. Ἰωάν.

Κατσαφάδου Ἠλία

Μητσάκου Ἀντωνίου
Καλαμάρης Νικ.

Τῆς ἀποφάσεως ταύτης μετ’ ἀντιγράφου τῶν πρακτικῶν ὑποβαλλομένων εἰς τὸν κ.
ὑπουργὸν Συγκοινωνίας.
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I-0000000000016-βπ-π387

Συνεδρία 9ης Ἀπριλίου 1935

Ἐν Πειραιεῖ καὶ ἐν τοῖς γραφείοις τοῦ Ο.Λ.Π., κειμένοις ἐντὸς τῆς περιοχῆς τῆς Ἐλευθ. Ζώνης καὶ
παρὰ τὴν Ἠετιωνείαν ἀκτὴν σήμερον τὴν 9ην Ἀπριλίου τοῦ 1935 ἡμέραν Τρίτην καὶ ὥραν 5½ μ. μ. ἡ
Διοικ(ητικὴ) Ἐπιτροπὴ τοῦ Ο. Λ. Π., κατόπιν, τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως δι’ ἧς ὡρίσθησαν τακταὶ
συνεδριάσεις κατὰ Τρίτην καὶ Παρασκευὴν ἐκάστης ἑβδομάδος, συγκείμενη ἐκ τῶν ἑπομένων
μελῶν αὐτῆς, κ. κ.
Ν. Γεννηματᾶ, Προέδρου
Θ. Κυριακίδη
Π. Παυλάκη
Γ. Δενδρινοῦ
Γ. Λαμπρινάκου
Ἐ. Κουλετάκη
καὶ εὑρεθείσα ἐν ἁπαρτίᾳ ὡς ἐκ τῆς παρουσίας τῶν ὡς ἄνω 6 ἕξι μελῶν αὐτῆς ἤρξατο τῆς ἑαυτῆς
συνεδριάσεως, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς κ. Ν. Γεννηματᾶ, καὶ χρέη γραμματέως
ἐκτελοῦντος τοῦ εἰσηγητοῦ τοῦ Ο. Λ. Π. κ. Π. Κωνσταντίνου.
Ἀνακοινοῦνται ἀπικυρούμενα τὰ πρακτικὰ τῆς προηγουμένης συνεδριάσεως.

Ἀριθ(μὸς) Πράξεως 387

«Ἔγκρισις πιστώσεως Δραχ(μῶν) 2.000 τοῦ Τμήματος Εἰσαγωγῆς»

Ὁ κ. Πρόεδρος ἀνακοινοῖ εἰς τὴν Δ(ιοικητικὴν) Ἐπιτροπὴν πρότασιν τοῦ Τμήματος Εἰσαγωγῆς περὶ
ἐγκρίσεως πιστώσεως δραχ(μῶν) 2.000 δι’ ἀγορὰν γαλῶν πρὸς καταπολέμησιν τῶν μυῶν οἵτινες
προξενοῦσι σοβαρὰς ζημίας εἰς τὰ ἐμπορεύματα, ἰδία δὲ εἰς τὸ 5ον ὑπόστεγον, ὡς ἀναφέρει ὁ
ἁρμόδιος

διαχειριστής,

καθ’ ὅσον

αἱ

ποντικοπαγῖδες

δὲν

ἐπέφερον

τὰ

προσδοκόμενα

ἀποτελέσματα καὶ παρακαλεῖ τὴν Ἐπιτροπὴν ὅπως γίνῃ ἀποδεκτὴ ἡ πρότασις τῆς ὑπηρεσίας.Μεθ’ ὃ ἡ Διοικ(ητικὴ) Ἐπιτροπὴ συσκεψαμένη
ἀποφαίνεται
ἐγκρίνει πίστωσιν δραχ(μῶν) 2.000,- δύο χιλιάδων τοῦ Τμήματος Εἰσαγωγῆς διὰ τὴν ἀγορὰν γαλῶν
πρὸς ἐξόντωσιν τῶν προξενούντων σοβαρὰς ζημίας εἰς τὰ ἐμπορεύματα τῶν ἀποθηκῶν μυῶν.-
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Ι-0000000000022-βπ-π1178
Πρακτκὰ Συνεδριάσεως τῆς 30ῃς (sic) Ἰουλίου 1937
Τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς Ο. Λ. Π.

Ἐν Πειραιεῖ καὶ ἐν τοῖς

Γραφείοις

τοῦ Ο. Λ. Π. κειμένοις ἐντὸς τῆς περιοχῆς τῆς

Ἐλευθ(έρας) Ζώνης καὶ παρὰ τὴν Ἠετιωνείαν ἀκτὴν σήμερον τὴν 30ην Ἰουλίου τοῦ 1937
καὶ ἡμέραν Παρασκευὴν καὶ ὥραν 5 ½ μ. μ. ἡ Διοικ(ητικὴ) Ἐπιτροπὴ τοῦ Ο. Λ. Π., κατόπιν
τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως δι' ἧς ὡρίσθησαν τακταὶ συνεδριάσεις κατὰ Τρίτην καὶ
Παρασκευὴν ἑκάστης ἑβδομάδος, συνῆλθεν εἰς συνεδρίασιν προσελθόντων τῶν κάτωθι
μελῶν αὐτῆς κ. κ.
Ν. Γεννηματᾶ, Προέδρου
Σ. Μαρκέτου, ἀναπληρωτοῦ τοῦ κ. Π. Παυλάκη
Π. Κάντζια
καὶ εὑρεθεῖσα ἐν ἀπαρτίᾳ ὡς ἐκ τῆς παρουσίας τῶν ὡς ἄνω τριῶν μελῶν αὐτῆς, ἤρξατο τῆς
ἑαυτῆς συνεδριάσεως ὑπὸ τὴν Προεδρείαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς κ. Ν. Γεννηματᾶ καὶ χρέη
γραμματέως ἐκτελοῦντος τοῦ Τμημ(ατάρ)χου Β! κ. Π. Κωνσταντίνου
Ἀνακοινοῦνται τὰ πρακτικὰ τῆς προηγουμένης συνεδριάσεως.
Ἀριθ(μὸς) Πράξ(εως) 1154
«Πρακτικὸν διενεργείας τακτικοῦ προφορικοῦ μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ διὰ τὴν μίσθωσιν
ἑνὸς ἀτμοκινήτου ῥυμουλκοῦ διὰ τὴν πρυμνοδέτησιν τῶν ἀτμοπλοϊκῶν σκαφῶν καὶ τὴν
ἐξυπηρέτησιν τῶν διαφόρων ἀναγκῶν καὶ ὑπηρεσιῶν τοῦ Ο. Λ. Π.»
[...]
Ἀριθ(μὸς) Πράξ(εως) 1178
«Ἔγκρισις παραχωρήσεως χώρου τῆς Ἀκτῆς Περάματος εἰς Φιλικὴν Ἑταιρείαν τῶν Νέων»
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Ὁ κ. Πρόεδρος ἀνακοινοῖ εἰς τὴν Δ(ιοικητικὴν) Ἐπιτροπὴν πρότασιν τοῦ Τμήματος
Ἐκμεταλλεύσεως, ἔχουσαν οὕτω «Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλω τὴν συνημμένην αἴτησιν τῆς
Φιλικῆς Ἑταιρείας Νέων περὶ παραχωρήσεως αὐτῇ ἐπὶ δίμηνον τῆς χρήσεως τμήματος τῆς ἀκτῆς Περάματος,
κάτωθι τοῦ Ναοῦ διὰ θαλάσσια λουτρὰ τῶν ἐργαζομένων παιδιῶν Πειραιῶς ἅτινα ἔχουν ἀπόλυτον ἀνάγκην
σωματικῆς ἀναψυχῆς. Κατόπιν ἐπιτοπίου ἐξετάσεως καὶ ἐν συνεννοήσει μετὰ τῆς αὐτόσε Ἀστυνομικῆς
Ἀρχῆς, πρὸς πρόληψιν ἐνδεχομένης δυσφορίας τῶν εἰς Πέραμα ἐγκατεστημένων ἀλιέων, καθωρίσθη ἔκτασις
τῆς ἀκτῆς μήκους 40 μ(έτρων) καὶ πλάτους 10 μ(έτρων) ἀριστερὰ οἰνομαγειρείου Ζεύγλη, ἥτις
περιφρασσομένη διὰ συρματοπλέγματος, ἐξόδοις τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Νέων, θὰ ἐπήρκει διὰ τὰ θαλάσσια
λουτρὰ τῶν ἐργατοπαίδων. Ἐπίσης θὰ ἔδει νὰ παραχωρηθῇ διὰ τὸ αὐτὸν χρονικὸ διάστημα ἡ χρῆσις τῆς,
ὄπισθεν τοῦ περιφραχθησομένου τμήματος, ἐκτάσεως ἥτις θὰ παρέμενε ὡς εὐνόητον κοινόχρηστος καὶ
προσιτὴ εἰς πάντας. Λαμβανομένου ὑπ' ὄψει (sic) τοῦ ἠθικοῦ καὶ εὐεργετικοῦ, διὰ τὴν ἐργαζομένην νεολαίαν,
σκοποῦ τῆς ὡς ἄνω Ἑταιρίας παρακαλοῦμεν ὅπως ἐκδόσητε ἀπόφασιν ἐπιτρέπουσαν αὐτῇ τὴν ἐπὶ δίμηνον
περίφραξιν τμήματος τῆς ἀκτῆς Περάματος ἀριστερὰ οἰνομαγειρείου Ζεύγλη, καὶ ἐκτάσεως 10 μ(έτρων) ἐπὶ
40 μ(έτρων) ὡς καὶ τὴν ἐλευθέραν χρῆσιν»

Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων ἡ Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ μετὰ συζήτησιν συσκεψαμένη, τῆς
ὄπισθεν τοῦ τμήματος τούτου ἐκτάσεως ἵνα χρησιμοποιήσῃ ταύτας διὰ θερινὰ θαλάσσια
λουτρὰ τῶν ἐργατοπαίδων.
Μεθ’ ὃ ἡ Διοικ(ητικὴ) Ἐπιτροπὴ συσκεψαμένη
Ἀποφαίνεται
Ἐγκρίνει τὴν παραχώρησιν προσωρινῶς διὰ τὴν θερινὴν περίοδον χώρου ἐκτ(άσεως) 10Χ40
μ(έτρων) τῆς ἀκτῆς Περάματος ἀριστερὰ οἰνομαγειρείου Ζεύγλη,

εἰς τὴν Φιλικὴν

Ἑταιρείαν τῶν Νέων διὰ θαλάσσια λουτρὰ τῶν παραθεριζόντων ἐργατοπαίδων
ἐπιτρεπομένης τῆς περιφράξεως τοῦ χώρου τούτου διὰ συρματοπλέγματος οὐχὶ
μεγαλειτέρου τῶν 70 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ὅπερ θέλῃ ἀφαιρεθῇ μετὰ τὴν λῆξιν τοῦ ὡς
ἄνω χρονικοῦ διαστήματος ἀντὶ συνολικοῦ μισθώματος δραχ(μῶν) 50,-.
Ἐπίσης ἐγκρίνεται διὰ τὸ αὐτὸ χρονικὸν διάστημα ἡ χρησιμοποίησις τῆς ὄπισθεν τοῦ ὡς
ἄνω χώρου ἐκτάσεως παραμενούσης ὅμως κοινοχρήστου καὶ προσιτῆς εἰς τὸ κοινόν.-
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Συνεδρίασις τῆς 15 Σεπτεμβρίου 1943
Ἀριθμὸς Πράξεως 152
Περὶ τῆς γενομένης συμπτώσεως ἐπὶ τῆς ἀνακοινώσεως τοῦ κ. Προέδρου ἐν σχέσει μὲ τὸ
νομοθετικὸν Δ/μα 2014/1942 καὶ 297/43 περὶ ἀστυνομεύσεως ἐν τῷ λιμένι ἀγκυροβολίας
κ.λ.π.
[…]
Κάντζιας. Ὁ κ. Λιμενάρχης ἤρχισε τὴν ὁμιλίαν του ἀπὸ τὴν ἐξιστόρησιν τῆς συστάσεως τοῦ
ΟΛΠ. Λυποῦμαι ὅτι εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ τονίσω ὅτι ὅσα ἀνέφερε δὲν εἶναι ἀκριβῆ,
συγχωρεῖται ὅμως διότι δὲν εἶχεν προσωπικὴν ἀντίληψιν τῶν ὅσων συνέβησαν κατὰ τὴν
ἐποχὴν καθ’ ἣν συνεστήθη ὁ ΟΛΠ. Φαίνεται δὲ ἐκεῖνοι οἵτινες τὸν ἐπληροφόρησαν τὰ τῆς
ἱστορίας τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος ἢ δὲν εἶχαν γνῶσιν τῶν γεγονότων ἢ δὲν
ἠθέλησαν νὰ τοῦ ἀναφέρουν τὰ πραγματικὰ τοιαῦτα.
Ἀναγκάζομαι ὄθεν νὰ ἀναδράμω εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ΟΛΠ ἀπὸ τοῦ 1922 καὶ ἐντεῦθεν, ἵνα
οὕτω ἀντιληφθῇ τὸ Συμβούλιον τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἱδρύθη ὁ Ὀργανισμὸς Λιμένος
καὶ τὸ πνεῦμα ὅπερ ἐπεκράτησεν εἰς τοὺς ἱδρυτὰς αὐτοῦ. Τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον ἵνα
ἀποδειχθῇ ὅτι καὶ ἄλλαι παρατηρήσεις εἰς τὰς ὁποίας προέβη ὁ κ. Λιμενάρχης σχεικῶς μὲ
τὴν δῆθεν ὑποχρέωσιν, τὴν ὁποίαν ἀνέλαβε τὸ Κράτος, ὅπως ὁ ΟΛΠ διευθύνεται ὑπὸ
λιμενικοῦ ἀξιωματικοῦ, δὲν εἶναι ἀκριβεῖς.
Μετὰ τὴν Μικρασιατικὴν καταστροφήν, ἤτοι μετὰ τὴν ὁριστικὴν εἰρήνευσιν τοῦ πολέμου
ἐκείνου, ὁ Λιμὴν Πειραιῶς παρουσίασε ἔκτακτον κίνησιν πλοίων καὶ ἐμπορευμάτων.
Δυστυχῶς ὅμως ἡ ὀργάνωσις τοῦ Λιμένος ἀπὸ πάσης ἀπόψεως, κρατικῆς τουτέστιν καὶ
ἐργατικῆς, ἦτο οἰκτρά. Τιμολόγιον σταθερὸν δὲν ὑπῆρχε δι’ ὅλας τὰς ἐργασίας τὰς
διενεργουμένας ἐν τῷ λιμένι.
Ὁ λιμὴν ἀπὸ ἀπόψεως ἐργατικῆς ἦτο διῃρημένος εἰς ἀπειραρίθμους τομεῖς καὶ εἰδικότητας μὲ
ἀπειρίαν ἐργατικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι ἔδρον αὐτοτελῶς καίτοι κατὰ τύπους ὑπάγοντο εἰς τὴν
Συνεργατικὴν Λιμένος Πειραιῶς.
Αἱ ὁμάδαι αὔται, αἱ ὁποίαι οὐδεμίαν σοβαρὰν ἐσωτερικὴν ὀργάνωσιν παρουσίαζον, εἶχον
πολλάκις ἀντιτιθέμενα συμφέροντα, συνεπείᾳ τῶν ὁποίων τακτικώτατα ἔφθανον εἰς ρήξεις
αἱματηράς. Τὰ τιμολόγια ἐργασίας ἐρρυθμίζοντο συνήθως ὑπὸ αὐτῶν τούτων τῶν ὁμάδων
κατὰ τρόπον αὐθαίρετον μὲ ἀποτέλεσμα δημιουργίας σοβαρῶν προστριβῶν μεταξὺ
παραληπτῶν καὶ ἐργατῶν, πλοιάρχων καὶ ἐργατῶν, αἵτινες προστριβὲς ἔφθανον πολλάκις
εἰς ρήξεις τοιαύτας, ὥστε νὰ παρεμβαίνῃ καὶ ἔνοπλος δύναμις διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς
τάξεως. Ἡ προσπάθεια τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας καὶ τῆς πρὸς τοῦτο
εἰδικῆς συσταθείσης ἐπιτροπῆς εἰς οὐδὲν θετικὸν ἀποτέλεσμα κατέληγεν. Τὴν σύγχισιν
ταύτην ἐπηύξανεν ἢ καὶ ἐδημιουργοῦσε πολλάκις καὶ ἡ ἀλληλοσυγκρουομένη ἁρμοδιότης τῶν
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διαφόρων Κρατικῶν Ἀρχῶν τῶν ἐχουσῶν σχέσιν μὲ τὸν Λιμένα τουτέστιν τοῦ Λιμεναρχείου,
Τελωνειακῆς Ἀρχῆς, Δημοτικῆς Ἀρχῆς, τῆς Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, Ὑπουργείου Ἐργασίας κλπ.
Ἴσως μάλιστα ἡ πλήρης ἀσυνενοησία μεταξὺ τῶν Ἀρχῶν τούτων νὰ ἦτο καὶ ἡ κυριωτέρα
ἀφορμὴ τῆς ἀφορήτου ταύτης καταστάσεως. Εἰς τοιαύτην μάλιστα ἀναρχίαν καὶ ἀθλιότητα
περιῆλθεν ὁ λιμὴν ὥστε ἐνθυμοῦμαι ὅτι ὁλόκληρος μάχη ἐδόθη κἄποτε μεταξὺ τακτικοῦ
στρατοῦ καὶ διαφόρων ὁμάδων ἐργαζομένων ἐν τῷ Λιμένι, ἡ ὁποία διήρκεσε ἐπὶ μίαν ἢ δύο
ἡμέρας μὲ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνον τὸ πλῆρες σταμάτημα τῆς κινήσεως τοῦ Λιμένος, ἀλλὰ καὶ
τὸ κλείσιμον σχεδὸν ὁλοκλήρου τῆς ἀγορᾶς τοῦ Πειραιῶς. Ἐνθυμοῦμαι ἐπίσης ἐκτὸς τῶν
συνήθων συρράξεων τῶν ἐργαζομένων εἰς τὸν Λιμένα καὶ μίαν σύρραξιν ἡ ὁποία ἐχώρισε
τοὺς ἐργαζομένους εἰς δύο μεγάλας παρατάξεις καὶ ἡ ὁποία ἔληξε μὲ τὴν παρέμβασιν
ἐνόπλων δυνάμεων, ἀφοῦ ἐθρηνήσαμεν πολλὰ θύματα.
Ἡ ἄνευ προηγουμένου τοιαύτη κατάστασις ἀναρχίας καὶ ἀποσυνθέσεως τοῦ Λιμένος ἔθιγε
καὶ ἔθλιβε ἰδιαιτέρως τὸν Βιομηχανικὸν καὶ Ἐμπορικὸν κόσμον τῆς πόλεως τοῦ Πειραιῶς, τοῦ
ὁποίου ἡ τύχη ἦτο ἀπολύτως συνυφασμένη μὲ τὴν καλὴν λειτουργίαν αὐτοῦ. Ἐβλέπαμεν δὲ
ἀπὸ ἡμέραν εἰς ἡμέραν τὴν κίνησιν τοῦ Λιμένος νὰ μειοῦται αἰσθητῶς καὶ ἡ διαμετακομιστικὴ
κίνησις αὐτοῦ νὰ διαφεύγῃ εἰς ἄλλους λιμένας τῆς Μεσογείου καὶ πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν δὲ τῆς
Ἑλλάδος κίνησις νὰ διαφεύγῃ εἰς ἄλλους λιμένας τῆς χώρας.
Συσκέψεις καὶ συνέδρια εκλήθησαν ἐπανειλημμένως ἐν Πειραιεῖ, ὅπως μελετήσουν τὴν
διόρθωσιν τῆς καταστάσεως ταύτης χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα. Παραστάσεις καὶ διαμαρτυρίαι
τῶν ὀργανώσεων τῶν Πόλεων Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς. Διαμαρτυρίαι μάλιστα τοιαῦται αἱ
ὁποίαι ἔφθασαν καὶ εἰς παραιτήσεις ὁλοκλήρων τῶν Συμβουλίων τῶν Ἐμπορικῶν καὶ λοιπῶν
ὀργανώσεων τοῦ Πειραιῶς, δὲν κατόρθωσαν νὰ φέρουν οὐδὲν θετικὸν ἀποτέλεσμα, σχετικὸν
μὲ τὴν διόρθωσιν τῆς τραγικὴς αὐτῆς καταστάσεως. Καὶ φθάνωμεν οὕτω εἰς τὸ 1928, ὁπότε
ἀνέλαβεν καὶ πάλιν τῆς διακυβερνήσεως ὁ ἀείμνηστος Βενιζέλος μὲ τὴν διακρίνουσαν αὐτὸν
ὀξυδέρκειαν ἀντελήφθη τὸ μέγεθος καὶ τὴν σοβαρότητα τοῦ ζητήματος καὶ διέταξεν τοὺς
ἁρμοδίους ὑπουργοὺς νὰ ἀναλάβωσιν μετ’ ἰδιαιτέρας προσοχῆς καὶ ἐπιμονῆς τὴν
τακτοποίησιν τοῦ λιμένος Πειραιῶς.
Τὸ ζήτημα ὅμως ἦτο τοσοῦτον ἀκανθῶδες, λόγῳ τῶν συγκρουομένων ἀντιλήψεων τῶν
ἁρμοδίων Κρατικῶν ὀργάνων ὥστε παρῆλθε ἔτος ὁλόκληρον χωρὶς ἡ προσπάθεια αὐτὴ νὰ
ἀποδώσῃ

τι.

Αἱ

ἀντιπροσωπείαι

τῶν

Ἐμπορικῶν

καὶ

Βιομηχανικῶν

ὀργανώσεων

ἠναγκάσθησαν τότε καὶ πάλιν διὰ πολλοστὴν φορὰν νὰ ζητήσουν τὴν προσωπικὴν ἐπέμβασιν
τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως καὶ πράγματι ὁ ἀείμνηστος Βενιζέλος ἀντιληφθεὶς ὅτι τὸ
ζήτημα θὰ ἔμενε ἄλυτον ἐὰν δὲν ἀνελάμβανεν ὁ ἴδιος προσωπικῶς τὴν ῥύθμισίν του, ἐδέχθη
νὰ προεδρεύσῃ συνεδρίου εἰς τὸ ὁποῖον θὰ μετεῖχαν οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν
ἐνδιαφερομένων ὀργανώσεων καὶ Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἐξετίθεντο αἱ
ἀπόψεις ὅλων τῶν δυναμένων νὰ ἔχωσιν γνώμην ἐπὶ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ζητήματος. Κατόπιν
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δὲ ἐσυνέχισε ὁ ἴδιος νὰ παρακολουθῇ τὸ ζήτημα προσωπικῶς, προεδρεύων ὅλων τῶν
ἐπιτροπῶν, αἱ ὁποῖαι συνεστήθησαν διὰ ἔρευναν τοῦ σχετικοῦ ζητήματος καὶ τὴν ἐξεύρεσιν
λύσεως αὐτοῦ.
Ἐμελετήθησαν τότε κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην τὰ συστήματα ἐκμεταλλεύσεως τὰ ὁποῖα
ἴσχυον εἰς τοὺς μεγάλους λιμένας τοῦ κόσμου ἐμελετήθη δὲ ἰδιαιτέρως καὶ ἠρευνήθη ἡ
κατάστασις τοῦ Λιμένος Πειραιῶς. Καὶ ἐκ τῆς ἐρεύνης ἐκείνης διεπιστώθη ὅτι εἰς τὸν Λιμένα
Πειραιῶς δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐφαρμοσθῇ οὐδὲν ἐκ τῶν ἰσχυόντων συστημάτων τὰ ὁποῖα
ἴσχυον εἰς τοὺς ἄλλους λιμένας, λόγῳ τῆς ἰδιαζούσης καταστάσεως τὴν ὁποία παρουσιάζει
οὗτος. Διεπιστώθη ἐπίσης ὅτι ἡ κυριωτέρα ἀφορμὴ τῆς ἀναρχίαςἡ ὁποία ἐπεκρέτη εἰς τὸν
Λιμένα ἦτο ἡ παρατηρουμένη πολυαρχία, λόγῳ τῆς ἀσυνενοησίας τῶν διαφόρων Κρατικῶν
Ἀρχῶν καὶ ἐχουσῶν σχέσιν μὲ τὸν Λιμένα.
Τὸ πόρισμα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐρεύνης ἦτο νὰ ἐφαρμοσθῇ εἰς τὸν Λιμένα Πειραιῶς ἰδιότυπον
σύστημα ἐκμεταλλεύσεως μὲ κύριον χαρακτηριστικὸν τὴν συγκέντρωσιν ὅλων τῶν
ἁρμοδιοτήτων ὑπὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν Ἀρχήν. Τὸ τοιοῦτον δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθῇ παρὰ
μόνον διὰ τῆς ἱδρύσεως ἑνὸς αὐτονόμου ὀργανισμοῦ, ὅστις θὰ ἀνελάμβανε τὴν Διοίκησιν τοῦ
Ὀργανισμοῦ Λιμένος καὶ ἐν τῷ Συμβουλίῳ τοῦ ὁποίου θὰ μετεῖχον ὅλαι αἱ ἐνδιαφερόμεναι
τάξεις αἱ ἔχουσαι συμφέροντα καθὼς καὶ ὅλαι αἱ ἁρμόδιαι Κρατικαὶ Ὑπηρεσίαι. Διὰ τοῦ
τρόπου αὐτοῦ ἠλπίζετο ὅτι ἐξουδετεροῦτο ἡ πολυαρχία καὶ ἑπομένως ἡ ἀρρυθμία ἐν τῇ
Διοικήσει τοῦ Λιμένος καὶ ὅτι θὰ ἱκανοποιοῦντο παραλλήλως κατὰ τρόπον μόνιμον καὶ
ἱκανοποιητικὸν ὁ ἐργατικὸς κόσμος ἵνα ὄχι μόνον παύσῃ ἐκ μέρους του πᾶσα ἀντίδρασις ἀλλ’
ἵνα θεωρήσῃ τὸν Λιμένα ὡς ὑπόθεσιν ἰδικήν του καὶ ἐργασθῇ ἑπομένως διὰ τὴν πρόοδον καὶ
εὐημερίαν του.
Ἀμέσως συνεπείᾳ τῆς ἀνωτέρῳ ἀποφάσεως ἦτο ἡ ψήφησις, κατόπιν μακρᾶς πολυημέρου
συζητήσεως, ὑπὸ τῆς τότε Βουλῆς τοῦ Νόμου διὰ τοῦ ὁποίου ἱδρύθη ὁ ΟΛΠ καὶ διὰ τοῦ ὁποίου
ἀνετίθετο ἡ διοίκησις τῆς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ Λιμένος εἰς αὐτὸν τὸν Ὀργανισμόν.
Ὄργανα Διοικήσεως τοῦ αὐτονόμου τούτου Ὀργανισμοῦ ἦσαν τὸ Συμβούλιον, ἡ Διοικ.
Ἐπιτροπή, ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Γενικὸς Διευθυντής.
Ἡ μεγαλυτέρα δὲ ἐξουσία ἐν τῇ Διοικήσῃ τοῦ Λιμένος περιήρχετο τότε σύμφωνα μὲ τοὺς
Νόμους καὶ τοὺς κανονισμοὺς εἰς τὴν Διοικ. Ἐπιτροπὴν καὶ τὸν Γενικὸν Διευθυντήν. Δὲ
συνέπιπτε δὲ κατὰ τὸν Νόμον ἐκεῖνον ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου νὰ εἶναι καὶ Πρόεδρος τῆς
Διοικ. Ἐπιτροπῆς ὡς συμβαίνει σήμερον.
Καὶ ἐνῷ ὡς ἰδέα ἡ σύστασις Αὐτονόμου Ὀργανισμοῦ Λιμένος ἦτο ἀρίστη διὰ τὴν τακτοποίησιν
τῶν λιμενικῶν πραγμάτων τοῦ Πειραιῶς, ἐν τῇ ἐφαρμογῇ ἐγένοντο δυστυχῶς σφάλματα
ὀφειλόμενα εἰς κομματικὰς ἱκανοποιήσεις ὅσον ἀφορᾷ τὸν διορισμὸν τῶν προσώπων τοῦ
ὑπαλληλικοῦ προσωπικοῦ, ὥστε νὰ μειωθῇ αἰσθητῶς ἡ ἀπόδοσις τὴν ὅποίαν ἠλπίζομεν τότε
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ὅτι θὰ εἶχε ἡ ἵδρυσις τοῦ αὐτονόμου τούτου Ὀργανισμοῦ.
Τώρα εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ θίξω τὸ σημεῖον ἐκεῖνο τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Λιμενάρχου ὅπου
ἀνέφερε ὅτι ἐδόθη ὑπόσχεσις ὅτι ὁ Ὀργανισμὸς θὰ διοικεῖτο ὑπὸ Λιμενικῶν Ἀξιωματικῶν,
συμπέρασμα τὸ ὁποῖον ἐξάγει ἀπὸ τὸν διορισμὸν τοῦ κ. Γρηγοράκη Λιμενάρχου τότε Πειραιῶς
καὶ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ΟΛΠ. Ὁ διορισμὸς ὅμως οὗτος συνέβη ὄχι διότι ὁ κ. Γρηγοράκης
ἦτο Λιμενικὸς Ἀξιωματικὸς, ἀλλὰ διότι ἐξετιμήθη ἡ προσωπικὴ αὐτοῦ ἱκανότης καὶ αἱ
γνώσεις αὐτοῦ γύρω ἀπὸ τὰ λιμενικὰ ζητήματα. Τρανὴ δὲ ἀπόδειξις ὅτι ὁ διορισμὸς τοῦ κ.
Γρηγοράκη δὲν εἶχε τὴν ἔννοιαν τὴν ὁποίαν ἀποδίδει ὁ κ. Λιμενάρχης εἶναι ὅτι ὅπως
ἐνθυμοῦνται οἱ ἐκ τῶν παλαιῶν Συμβούλων τοῦ ΟΛΠ συνεζητήθησαν διὰ τὴν θέσιν τοῦ
Γενικοῦ Διευθυντοῦ καὶ πρόσωπα οὐδεμίαν σχέσιν ἔχοντα μὲ τὸ Λιμενικὸν Σῶμα, καὶ μάλιστα
μέχρι τὴν τελευταίαν στιγμὴν ἐφέροντο ὡς πιθανώτεροι διὰ τὴν κατάληψιν τῆς θέσεως
ταύτης, ἄλλοι τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δὲν θέλω νὰ ἀναφέρω καὶ μόνον τὴν τελευταίαν
στιγμὴν ἐπεκράτησε ἡ ἀντίληψις ὅτι εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν ἔπρεπε νὰ διορισθῇ ὁ κ. Γρηγοράκης.
Ἑπομένως ὁ διορισμὸς αὐτοῦ ἦτο ὅλως συμπτωματικῶς σχέσιν ἔχων μὲ τὴν προσωπικήν του
ἀξίαν καὶ οὐχὶ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Λιμενικοῦ Ἀξιωματικοῦ. Ὅσον ἀφορᾷ δὲ καὶ μὲ τὸν
διορισμὸν καὶ ἄλλων Λιμενικῶν Ἀξιωματικῶν εἰς ἐμπιστευτικὰς θέσεις τοῦ ΟΛΠ τοῦτο
ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὁ κ. Γρηγοράκης διορισθεὶς ἐζήτησε νὰ τοῦ ἐπιτραπῇ νὰ ἐκλέξῃ μερικοὺς
τῶν συνεργατῶν του. Φυσικὸν ἑπομένως ἦτο νὰ ἐκλέξῃ μεταξὺ τῶν παλαιῶν συναδέλφων του
μὲ τοὺς ὁποίους συνεδέετο καὶ διὰ προσωπικῆς φιλίας. Ἔτι δὲ μεγαλυτέρα ἀπόδειξις, ὅτι μὲ
τοιοῦτον πνεῦμα δὲν ἐγένετο ὁ διορισμὸς τοῦ κ. Γρηγοράκη εἶναι ὅτι τὸ Λιμενικὸν Σῶμα
ἤρχησε ἔκτοτε τὴν ἀντίδρασιν κατὰ τοῦ ΟΛΠ ἥτις ἀντίδρασις ἐσυνεχίσθη καθ’ ὅλον τὸν βίον
αὐτοῦ καὶ μέχρι σήμερον. Τώρα ποὺ ὀφείλεται ἡ ἀντίδρασις αὐτὴ δὲν εἶναι δύσκολον νὰ
ἐξηγήσῃ τις εἰς ὅσον πολλαὶ ἁρμοδιότητες τοῦ λιμεναρχείου Πειραιῶς μετεβιβάσθησαν εἰς
τὸν ΟΛΠ πρᾶγμα ὅπερ δὲν θέλουν νὰ ἀνεχθοῦν οἱ Λιμενικοὶ Ἀξιωματικοί.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορία ἐν συνόψει τῆς ἱδρύσεως τοῦ ΟΛΠ
Θα συνεχίσω τώρα ἐν περιλήψει τὴν ἱστορίαν καὶ λειτουργίαν τοῦ ΟΛΠ.
Τὰ πρῶτα βήματά του ὑπῆρξαν δύσκολα, ἀφ’ ἑνὸς μὲν διότι ἐκλήθῃ νὰ ἐπιβάλῃ τάξιν καὶ
ῥυθμὸν εἰς τὸν ἐπὶ ἔτη ἀναρχούμενον καὶ πολυβασανισμένων Λιμένα ἀφ’ ἑτέρου δὲ διότι
ἐκλήθη νὰ ἱκανοποιήσῃ βαρείας κομματικὰς ὑποχρεώσεις τοῦ τότε ἰσχύοντος Κόμματος.
Καὶ τρίτον ἡ συγκέντρωσις τῆς ἐξουσίας τῆς Διοικήσεως τοῦ Λιμένος ὑπὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ
Διοικητικὸν Σῶμα δὲν ὑπῆρξε ἀπόλυτος, κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς λειτουργίας του, διότι ὅπως
ἀνέφερα ἀνωτέρω τὰ διοικητικὰ ὄργανα αὐτῶν δὲν ἐτέλουν ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ αὐτοῦ
προσώπου, ἐκ παραλλήλου δὲ ἡ ἁρμοδιότης τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ

ἦτο εὐρεία καὶ ἐν

πολλοῖς ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν Διοικ. Συμβουλίων.
Τέλος δὲ ἱδρύθη ἡ Ἐλευθέρα Ζώνη μὲ πλήρη σχεδὸν ἀνεξαρτησίαν καὶ μὲ ὑποτυπώδη
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ἐξάρτησιν ἀπὸ τὸ Συμβούλιον τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος. Διαφωνούντων δὲ εἰς πλεῖστα
ζητήματα τῶν διαφόρων παραγόντων τῆς Διοικήσεως τοῦ Λιμένος μὲ κίνδυνον νὰ
περιέλθωμεν καὶ πάλιν εἰς τὴν πολυαρχίαν, ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ἡ κυριωτέρα ἀφορμὴ τῆς
κακοδαιμονίας τοῦ Λιμένος Πειραιῶς. Νέαι ἑπομένως διαμαρτυρίαι ἤρχισαν νὰ διαβιβάζονται
ἐκ μέρους τοῦ Ἐμπορικοῦ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Πειραιῶς νέαι παρουσιάσεις τῶν
διαφόρων ὀργανώσεων πρὸς τὴν τότε κυβέρνησιν διὰ τὸν κίνδυνον τὸν ὁποῖον ἐγκυμονοῦσεν ἡ
δημιουργουμένη κατάστασις ἐν τῷ ΟΛΠ. Συνέπεσε δὲ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, καθ’ ἣν ἤρχισε νὰ
διαγράφεται ὁ νέος κίνδυνος διὰ τὸν λιμένα μας, νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν Ἀρχὴν ἡ Κυβέρνησις τοῦ
Λαϊκοῦ Κόμματος, ἥτις ἀπηλλαγμένη δεσμῶν μὲ τὰ τότε διευθύνοντα τὸν ΟΛΠ πρόσωπα
εὐκόλως ἐδέχθη νὰ διοθώσῃ τὸ κακὸν τῆς πολυαρχίας ἐν τῷ Ὀργανισμῷ Λιμένος νὰ
καταργήσῃ τὴν θέσιν Γεν. Διευθυντοῦ, νὰ ὑπαγάγῃ τὴν Ἐλευθέραν Ζώνην ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον
ἐξουσίαν τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου καὶ προεδρευομένην ὑπὸ τοῦ Προέδρου, ὅστις, κατὰ τὸν
Νέον Νόμον, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Παλαιὸν (συμφώνως μὲ τὸν ὁποῖον ἐξελέγετο ὑπὸ τοῦ
Συμβουλίου μὲ θητείαν τριετῆ), ἐδιορίζετο ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως μὲ τριετῆ θητείαν.
Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἐπιτυγχάνετο ἡ συγκέντρωσις ὅλων τῶν ἐξουσιῶν εἰς τὸ Διοικ.
Συμβούλιον, τὸ ὁποῖον ἐξεπροσώπει ὁ Πρόεδρος ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἐκτελεστικὸν μέρος τῶν
ἀποφάσεών του. Παρεχωροῦντο δὲ περιωρισμένης φύσεως ἐξουσιοδοτήσεις εἰς τὴν Δ.
Ἐπιτροπὴν καὶ τὸν Πρόεδρον διὰ τὴν εὐχερεστέραν διεξαγωγὴν τῆς ὑπηρεσίας.
Ἐνῷ ὅμως ἡ κυβέρνησις τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος διὰ τοῦ μέτρου τούτου μεγάλως συνέβαλεν εἰς
τὴν καλυτέραν λειτουργίαν τοῦ ΟΛΠ δυστυχῶς ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, δεδομένου ὅτι
ἐξεπροσώπει Κόμμα εὑρισκόμενον ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν μακρᾶν τῆς Ἀρχῆς καὶ ἑπομένως
ἠναγκάσθη νὰ ἱκανοποιήσῃ μεγάλας κομματικὰς ὑποχρεώσεις, ἐχρησιμοποίησε τὸν ΟΛΠ ὡς
μέσον ἱκανοποιήσεως τῶν ὑποχρεώσεών των τούτων, μὲ συνέπειαν νέον κῦμα διορισμῶν νὰ
ἐπακολουθήσῃ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον προσώπων μὴ ἐχόντων οὐδεμίαν ἀνάλογον εἰδίκευσιν καὶ
εἰς βαθμὸν μάλιστα ὥστε νὰ προστρέχουν ἀπὸ τὰς πλέον ἀπομακρυσμένας γωνίας τῆς
Ἑλλάδος ἄνθρωποι διὰ πρώτην φορὰν βλέποντες τὴν θάλασσαν, πολλοὶ τῶν ὁποίων καὶ
ἐπετύγχανον τὸν διορισμόν των. Παρ’ ὅλα ὅμως ταῦτα ἡ πρόοδος τοῦ λιμένος καὶ ἡ ἐπιτυχία
τοῦ ΟΛΠ καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν δι’ ὃν συνεστήθη δὲν ἀνεκόπη. Ὄχι μόνον δὲν ἀνεκόπη ἀλλ’ εἰς
διάστημα ὀλίγων ἐτῶν ἡ μεταβολὴ ἦτο τόσον βαθειὰ καὶ ριζική, ὥστε ἄνθρωποι
ἀπουσιάζοντες ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἐπανερχόμενοι δὲν κατώρθωναν νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν.
Ἐνθυμοῦμαι δὲ τὴν κατάπληξιν τὴν ὁποίαν ἐδοκίμασε κατὰ τὴν ἐν Πειραιεῖ ἄφιξίν του ὁ
Πλοίαρχος μεγάλου ξένου φορτηγοῦ, ὅστις κατὰ τὸ διάστημα 5 ἐτῶν δὲν ἔτυχε νὰ ἐπισκεφθῇ
τὸν λιμένα καὶ τοῦ ὁποίου ἡ πρώτη ἐπίσκεψις συνέπεσε πρὸς τῆς ἱδρύσεως τοῦ ΟΛΠ. Κατὰ
δήλωσιν δὲ τὴν ὁποίαν ἔκαμε εἰς γεῦμα, εἰς τὸ ὁποῖον τὸν ἐκάλεσε διαφόρους παράγοντας τοῦ
Πειραιῶς, εἶπεν ὅτι ὁ λιμὴν τοῦ Πειραιῶς ἐὰν ἐξακολουθήσῃ νὰ ἐφαρμόζῃ τὸ προοδευτικό του
πρόγραμμα συντόμως θὰ καταλάβῃ τὴν σημαντικοτέραν θέσιν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου,
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θὰ δύναται δὲ νὰ συγκριθῇ μὲ τοὺς πλέον συγχρονισμένους καὶ καλῶς διοικουμένους λιμένας
τοῦ κόσμου. Τὴν τοιαύτην ἐπιτυχίαν, παρὰ τὰς ταλαιπωρίας, τὰς ὁποίας ὑπέστη ἀπὸ τῆς
στιγμῆς τῆς ἱδρύσεώς του μέχρι σήμερον ἀπὸ τὴν κομματικὴν ἐκμετά<λ>λευσιν τῶν
διαφόρων Κυβερνήσεων, τὴν ὀφείλει, κατὰ τὴν γνώμην μου, εἰς τὴν αὐτοδιοίκησιν αὐτοῦ, τὴν
ὁποίαν πλήσσει τόσον καίρια ὁ νέος δημοσιευθεὶς νόμος καθὼς καὶ τὸ παλαιότερον Νομοθ.
Διάταγμα, τὰ ὁποῖα ὑπῆρξαν ἡ ἀφορμὴ τῆς σημερινῆς συζητήσεως. Βεβαίως ὁ κ. Λιμενάρχης
ὑπεστήριξεν ὅτι δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικῶς μεταβολὴ διὰ τῆς δημοσιεύσεως τῶν νόμων τούτων,
καθότι τὴν ἐποπτείαν τῆς ἀστυνομικῆς ἐξουσίας ἐν τῷ Λιμένι ἀσκεῖ ὁ κ. Ὑπουργὸς Ἐμπορικῆς
Ναυτιλίας, εἴτε ὁ ἴδιος εἴτε διὰ τῶν ὀργάνων αὐτοῦ. Διαφωνῶ ριζικὰ μὲ τὸν κ. Λιμενάρχην ἐπὶ
τοῦ σημείου τούτου, διότι κατὰ τὸν παλαιὸν νόμον τὴν ἐποπτείαν μόνον ἐπὶ τῆς
ἀστυνομεύσεως τοῦ λιμένος ἀσκεῖ ὁ κ. Ὑπουργός. Πάντοτε ὅμως διὰ τοῦ ΟΛΠ καὶ οὐχὶ διὰ
τῶν ὀργάνων αὐτοῦ. Εἶναι δὲ τοιαύτη ἡ διαφορὰ ὥστε δὲν χρειάζεται νὰ ἀναλύσω τὸ ζήτημα
περισσότερον, διότι εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν τὴν ἀστυνόμευσιν ἀσκεῖ, ἐποπτεύοντος
βεβαίως πάντοτε τοῦ Ὑπουργοῦ, ὁ ΟΛΠ μὲ ἀνώτατον ἐκτελεστικὸν ὄργανον τὸν Πρόεδρον
αὐτοῦ, εἰς τὴν δευτέραν δὲ περίπτωσιν ἀσκεῖ τὸ Λιμεναρχεῖον Πειραιῶς διὰ τῶν ὀργάνων
αὐτοῦ καὶ μὲ ἀνώτατον ἐκτελεστικὸν ὄργανον τὸν Λιμενάρχην. Ἀρχὴν τουτέστι τελείως
ἄσχετον ἀπὸ τὸν ΟΛΠ. Ὑπεστηρίχθη ὅτι ἡ τοιαύτη μεταβολὴ κατέστη ἀναγκαία, διότι τὰ
ἀστυνομικὰ ὄργανα καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ αὐτῶν, εἴτε ταῦτα ἀνήκουν εἰς τὴν Ἀστυνομίαν
Πόλεων, εἴτε ταῦτα ἀνήκουν εἰς τὸ Λιμενικὸν Σῶμα, ὡς ὁ Νόμος ὁρίζει, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ὑπάγωνται πειθαρχικῶς εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ ΟΛΠ, διότι δὲν εἶναι νοητὸν κατὰ τοὺς
ὑποστηρίζοντας τὴν ἀντίληψιν ταύτην, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΟΛΠ ὅστις ἐνδεχόμενον νὰ εἶναι καὶ
μπακάλης, νὰ τιμωρῇ ἀξιωματικοὺς τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων ἢ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος. Ἡ
τοιαύτη ἀντίληψις πρέπει τὸ ὀλιγώτερον νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς παράδοξος, διότι ὁ Πρόεδρος
τοῦ ΟΛΠ ἀσχέτως τῆς πρώην ἰδιότητός του, κατέχει θέσιν ἀνωτάτην ἐν τῇ κρατικῇ ἱεραρχία,
φθάνουσα τὸν βαθμὸν τοῦ ὑποναυάρχου (κατὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου κατὰ
τὴν διάρκειαν τῆς Γερμανικῆς Ἐπιθέσεως) καὶ ἀσκεῖ κρατικὴν ἐξουσίαν, παρὰ τὴν ἀντίθετον
γνώμην τοῦ κ. Λιμενάρχου. Ὡς ἀσκῶν κρατικὴν ἐξουσίαν δύναται ἑπομένως νὰ ἔχῃ τὸ κῦρος
καὶ τὴν ἁρμοδιότητα νὰ τιμωρῇ καὶ μὲ βαρυτάτας μάλιστα ποινὰς κατωτέρους ἀξιωματικοὺς
τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων ἢ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος. Διότι διὰ νὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦ
Προέδρου τοῦ ΟΛΠ, διοριζόμενος ἢ ἐκλεγόμενος εἴτε προέρχεται οὗτος ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμα
τοῦ μπακάλη εἴτε προέρχεται ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ παππᾶ, θὰ εἶναι ἀσφαλῶς πρόσωπον
κύρους καὶ ἐκτιμήσεως ἐν τῇ Ἑλληνικῇ κοινωνίᾳ, ὥστε νὰ δύναται νὰ ἔχῃ ἐξουσίαν πολὺ
πέραν ἐκείνης ἡ ὁποία ἀπαιτεῖται διὰ νὰ τιμωρήσῃ ἕναν κατώτερον ἀξιωματικὸν τῆς
Ἀστυνομίας ἢ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος. Τοιαῦται γνῶμαι κατὰ τὴν σημερινὴν ἐποχήν, καθ’ ἣν
ἐπικρατοῦν ἰδέαι περὶ καθεστώτων Δημοκρατικῶν καὶ μάλιστα Λαοκρατικῶν, δὲν εἶναι
ἐπιτετραμέναι. Μόνον μία καθαρῶς στρατοκρατικὴ ἀντίληψις ἡ ὁποία ὅμως σήμερον δὲν
εἶναι παραδεκτὴ δύναται νὰ ὑποστηρίζῃ τοιαύτας ἀπόψεις. Διότι ἂν φθάσωμεν νὰ δεχθῶμεν
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τοιαύτας ἀπόψεις, τότε διατὶ νὰ μὴν ὑποστηρίξωμεν ὅτι καὶ ὁ Ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν
καὶ πολὺ περισσότερον ὁ Νομάρχης ἡ ὁ Γενικὸς Διοικητὴς ὅστις δύναται νὰ προέρχεται ἀπὸ
ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα δὲν δύναται νὰ διατάξῃ καὶ νὰ τιμωρήσῃ τοὺς ὑπ’ αὐτὸν
ἀξιωματικούς. Τὸ ζήτημα τοῦτο κατόπιν τῶν ὅσων ἀνέπτυξα εἶναι τόσον σαφὲς ὥστε δὲν
ἀξίζῃ νὰ ἀσχοληθῷ ἔτι περισσότερον. Ἐὰν ὑπάρχῃ ἀντίληψις διαφορετικὴ τοῦτο σημαίνει ὅτι
δὲν ὑπάρχει καλὴ θέλησις πρὸς κατανόησιν.
Τώρα θὰ ἔλθω εἰς τὸ ζήτημα τῆς ἀγκυροβολίας καὶ παραλαβῆς τῶν πλοίων ἐν τῷ Λιμένι.
[…]
Μετὰ τὸν κ. Κάντζιαν ὁμιλεῖ ὁ κ. Μανέας, ὡς ἑξῆς:
Μανέας Ἡ ἱστορία τοῦ ΟΛΠ εἶναι ἀκριβῆς, ὡς τὴν ἐξέθεσεν ὁ κ. Κάντζιας καὶ ἐπ’ αὐτοῦ δὲν
ἔχω τίποτε νὰ προσθέσῳ.
[…]

41

I-000000000037-ΒΠ-π101

Πρακτικὰ Συνεδριάσεως τῆς 21ης Αὐγούστου 1944 Διοικ. Συμβουλίου ΟΛΠ
Παρόντες:
1) Δ. Πετρίτης Πρόεδρος ΔΣ 2) Ἀ. Ποταμιάνος Ἀντιπρόεδρος ΔΣ 3) Π.
Μπαρμπαρέσσος 4) Θ. Κοκκίδης 5) Ι. Γιαννίκης 6) Δ. Σαμαντζόπουλος 7) Π. Κάντζιας
8) Κλ. Μανέας 9) Β. Βαλεντῆς 10) Ἀ. Σωτηρόπουλος 11) Ἰ. Μπούκης 12) Ν. Κιτσίκης
13) Π. Ἀποστολόπουλος 14) Ἐ. Ἀρώνης 15) Ν. Σαριδάκης.
Ἀπόντες
1) Δ. Τσάφος 2) Κ. Μαριανόπουλος 3) Π. Ἐξομολόγος 4) Σ. Ζωγραφάκης.

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 21/8/1944 ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 5.30΄ μ.μ. τὸ ΔΣ τοῦ ΟΛΠ
κατόπιν τῆς ἀπὸ 8ης τρέχοντος ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ κ. Προέδρου τοῦ ΟΛΠ
κοινοποιηθείσης εἰς ὅλα τὰ μέλη, συνῆλθεν εἰς συνεδρίασιν ἐν τῷ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα
καταστήματος τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας καὶ εὑρεθὲν ἐν ἁπαρτίᾳ ὡς ἐκ τῆς παρουσίας
τῶν ὡς ἄνω 15 ἐκ τῶν 19 μελῶν αὐτοῦ, ἄρχεται τῆς ἑαυτοῦ συνεδριάσεως ὑπὸ τὴν
προεδρείαν τοῦ προέδρου αὐτοῦ κ. Δ. Πετρίτη καὶ χρέη Γραμματέως ἐκτελοῦντος τοῦ κ. Γ.
Τσουκάτου, Γραμματέως τοῦ ΟΛΠ.

Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Ἀνακοινώσεις Προέδρου.
Περὶ ἐκκρεμότητος εἰσέτι τῆς ἐγκρίσεως τῶν αὐξήσεων τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐργατῶν.
1) Περὶ ἐγκρίσεως αὐξήσεως εἰς τὸ 1.500.000πλάσιον τοῦ προπολεμικοῦ τοῦ ἐμπορικοῦ
τιμολογίου φορτ/σεων.
[…]
4) Περὶ ἐγκρίσεως ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ κ. Προέδρου ὅπως χορηγήσῃ δάνειον εἰς τὸν
πυροπαθῇ (sic) ὑπάλληλον τοῦ ΟΛΠ Γρυπαῖον Θωμᾶν.
Ὁ κ. Πρόεδρος κηρύσσει τὴν ἔναρξιν τῆς συνεδριάσεως.
Γίνεται εἶτα ἀνακοίνωσις τῶν πρακτικῶν καὶ ἀνάγνωσις τῶν ἀποφάσεων τῆς
προηγουμένης συνεδριάσεως καὶ ἐπικύρωσις τούτων.
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Ἀριθ. Πράξεως 99
[…]
Ἀριθ. Πράξεως 101
«Περὶ ἐγκρίσεως παροχῆς δανείου εἰς τὸν πυροπαθῆ ὑπάλληλον ΟΛΠ Θωμᾶν Γρυπαῖον».
Ὑπὸ τοῦ κ. Προέδρου ἀνακοινοῦται εἰς τὸ ΔΣ ἡ κάτωθι πρὸς αὐτὸν ὑποβληθεῖσα αἴτησις
τοῦ ὑπαλλήλου τοῦ ΟΛΠ Γρυπαίου Θωμᾶ:
«Λαμβάνω τὴν τιμὴν ν’ ἀναφέρω ὑμῖν ὅτι τὴν 17ην τρέχοντος μηνὸς Γερμανοὶ στρατιῶται ἔθεσαν πῦρ εἰς τὴν
οἰκίαν μου Συν(οικι)σμοῦ Ν. Κοκκινιᾶς πυρπολήσαντες αὐτὴν μὲ ὅλα τὰ ἐν αὐτῇ εὑρισκόμενα ἔπιπλα καὶ
σκεύη θανατώσαντες καὶ τὸν ἀνεψιόν μου.
Ἤδη ἡ οἰκογένειά μου ἀποτελουμένη ἐκ πέντε ἀτόμων εὑρίσκεται εἰς τὸ ὕπαιθρον γυμνοὶ καὶ ἄνευ
σκεπασμάτων.
Παρακαλῶ ὅθεν ὅπως ἐνεργήσετε ὅ,τι δεῖ καὶ ἐνισχυθῶ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον εἴτε διὰ τοῦ ΟΛΠ εἴτε διὰ τοῦ
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καὶ ἀντιμετωπίσω προσωρινῶς τὴν κατάστασίν μου».

Τὸ ΔΣ ἀκοῦσαν τὴν ἀνωτέρω ἀναγνωσθεῖσαν αἴτησιν καὶ μετὰ συζήτησιν συσκεψάμενον
Ἀποφαίνεται ὁμοψήφως
Ἐξουσιοδοτεῖ τὸν κ. Πρόεδρον ὅπως χορηγήσῃ δάνειον εἰς τὸν αἰτοῦντα πυροπαθῇ (sic)
ὑπάλληλον τοῦ ΟΛΠ Γρυπαῖον Θωμᾶν καὶ ὁρίσῃ το τε ποσὸν καὶ τὴν χρονικὴν διάρκειαν
τῆς ἐξοφλήσεώς του.
Ἐπίσης ἐγκρίνει ὅπως καταβληθῇ ἐνεργεία (sic) τῆς Διοικήσεως τοῦ ΟΛΠ παρὰ τῷ Διεθνῇ
Ἐρυθρῷ Σταυρῷ (Ὑπηρεσία παροχῆς βοηθημάτων εἰς πυροπαθεῖς) διὰ τὴν παροχὴν εἰς τὸν
ἀναφερόμενον Ὑπάλληλον κλινοσκεπασμάτων καὶ ἄλλων ἀναγκαίων εἰδῶν.
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Πρακτικὰ Συνεδριάσεως τῆς 16ης Ὀκτωβρίου 1944 Διοικ. Συμβουλίου ΟΛΠ
Παρόντες:
1) Δ. Πετρίτης Πρόεδρος ΔΣ 2) Ἀ. Ποταμιάνος Ἀντιπρόεδρος ΔΣ 3) Π.
Μπαρμπαρέσσος 4) Π. Ἐξομολόγος 5) Β. Βαλεντῆς 6) Ι. Γιαννίκης 7) Φ. Χαμάρτος 8)
Ἀ. Σωτηρόπουλος 9) Θ. Κοκκίδης 10) Κλ. Μανέας 11) Κ. Μαριανόπουλος 12) Ν.
Κιτσίκης 13) Π. Κάντζιας.
Ἀπόντες
1) Δ. Τσάφος 2) Ἐ. Ἀρώνης 3) Ν. Σαριδάκης 4) Δ. Σαμαντζόπουλος 5) Ἰ. Μπούκης 6) Σ.
Ζωγραφάκης.

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 16ην Ὀκτωβρίου 1944 ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 4ην μ.μ. τὸ ΔΣ
τοῦ ΟΛΠ κατόπιν τῆς ἀπὸ 14ης τρέχοντος ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ κ. Προέδρου τοῦ
ΟΛΠ κοινοποιηθείσης εἰς ὅλα τὰ μέλη, συνῆλθεν εἰς συνεδρίασιν ἐν τῷ Μεγάρῳ τοῦ
ἐνταῦθα καταστήματος τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας καὶ εὑρεθὲν ἐν ἁπαρτίᾳ ὡς ἐκ τῆς
παρουσίας τῶν ὡς ἄνω 13 ἐκ τῶν 19 μελῶν αὐτοῦ, ἄρχεται τῆς ἑαυτοῦ συνεδριάσεως ὑπὸ
τὴν προεδρίαν τοῦ προέδρου αὐτοῦ κ. Δ. Πετρίτη καὶ χρέη Γραμματέως ἐκτελοῦντος τοῦ κ.
Γ. Τσουκάτου, Γραμματέως τοῦ ΟΛΠ.

Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
1) Χαιρετισμὸς τοῦ κ. Προέδρου ἐπὶ τῇ Ἀπελευθερώσει
2) Περὶ τῶν ὑποβληθέντων αἰτημάτων ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων
[…]
4) Περὶ ἐγκρίσεως πιστώσεως 3 τρεῖς ἑκατομμυρίων διὰ προμήθειαν βενζίνης
Ὁ κ. Πρόεδρος κηρύσσει τὴν ἔναρξιν τῆς συνεδριάσεως.
Γίνεται εἶτα ἀνακοίνωσις τῶν πρακτικῶν καὶ ἀνάγνωσις τῶν ἀποφάσεων τῆς
προηγουμένης συνεδριάσεως καὶ ἐπικύρωσις τούτων.
«Χαιρετισμὸς τοῦ κ. Προέδρου τοῦ ΔΣ ἐπὶ τῇ Ἀπελευθερώσει»
Ἐπὶ τῇ Ἀπελευθερώσει τῆς Πατρίδος χαιρετῶ τὸ Συμβούλιον καὶ εὔχομαι ὅπως τὸ τέρμα
τοῦ πολέμου, ὑπὲρ τοῦ εὐτυχοῦς τέρματος τοῦ ὁποίου τοσαῦτα ἡ Ἑλλὰς προσέφερε, ἴδῃ
αὐτὴν μεγεθυνομένην ὅσον τῇ ἀνήκει καὶ δικαιοῦται.
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Ὁ ΟΛΠ ὅπως καὶ ὅλη ἡ χώρα, κατελήφθη ὑπὸ τοῦ κατακτητοῦ, ἀλλὰ δὲν ὑπεδουλώθη εἰς
αὐτόν. Τῇ ἀξιοθαυμάστῳ συνοχῇ πάντων τῶν ἀποτελούντων αὐτὸν συμβούλων,
ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν παρουσίασε στερεὸν μέτωπον παθητικῆς ἀντιστάσεως εἰς τὸν
κατακτητήν. Τοῦτο ἀποτελεῖ δι’ αὐτὸν τιμήν.
Δυστυχῶς τὸ τέρμα τῆς δουλείας ἐπεσφραγίσθη ἀπὸ μεγίστας καταστροφὰς τοῦ Λιμένος,
ἐπενεχθείσας

ἀπὸ

τὸν

φεύγοντα

κατακτητὴν

δι’ ἀνατινάξεως

προκυμαιῶν

καὶ

ἐγκαταστάσεων.
Αἱ καταστροφαὶ αὗται ἐπιβάλλουσι εἰς τὸ Συμβούλιον τὴν ἄμεσον μελέτην τῶν ληπτέων
μέτρων διὰ τὴν ὅσον ταχυτέραν ἀπαναλειτουργίαν τοῦ Λιμένος καὶ διὰ τὴν μετέπειτα
προοδευτικὴν ἐπανοικοδόμησιν αὐτοῦ. Προτείνω ὅπως τὸ Συμβούλιον συγκροτήσῃ
ἐπιτροπὴν πρὸς μελέτην αὐτῶν καὶ ὅπως σύσσωμον παρουσιασθῇ εἰς τὴν Ἐθνικὴν
Κυβέρνησιν ἅμα τῇ ἀφίξει της ἵνα ζητήσῃ τὴν συνδρομὴν τῆς Πολιτείας.»

Ἀριθ. Πράξεως 116
«Περὶ ἀναθέσεως εἰς τὴν Δ. Ε. τοῦ ΟΛΠ τῆς προμελέτης καὶ προαποφάσεως διὰ τὴν
χορήγησιν πιστώσεων ὑπ’ εὐθύνῃ τοῦ ΔΣ δι’ ἐπειγούσας προμηθείας καὶ ἐκτελέσεις
προχείρων ἔργων»
[………]

Ἀριθ. Πράξεως 117
«Περὶ τῶν ὑποβληθέντων αἰτημάτων ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων τοῦ ΟΛΠ»
Ὁ κ. Πρόεδρος πληροφορεῖ τὸ ΔΣ ὅτι οἱ ἐργάται τοῦ ΟΛΠ προέβησαν εἰς τὴν καθαίρεσιν
μέχρι τοῦδε καὶ κατὰ τὸ διάστημα τὸ διάστημα τῆς Κατοχῆς ἐκλεγέντος Προεδρείου τῆς
Ἑνώσεώς των ἐκλέξαντες προσωρινῶς καὶ μέχρι τῆς ἀφίξεως τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως
νέαν διοικοῦσαν ἐπιτροπὴν καὶ κατήρτησαν ψήφισμα τὸ ὁποῖον ἀπευθύνουσαι (sic) καὶ
πρὸς τὸ ΔΣ τοῦ ΟΛΠ καὶ ζητοῦσι τὴν παρουσίασιν ἐνώπιον ἡμῶν ἐκπροσώπου αὐτῶν πρὸς
ἀνακοίνωσιν τοῦ ψηφίσματος καὶ ἀνάπτυξιν τοῦ συνταχθέντος σχετικοῦ ὑπομνήματος
αἰτημάτων αὐτῶν.
Συνεχίζων ὁ κ. Πρόεδρος παρέχει εἰς τὸ Συμβούλιον πληροφορίας ἐν σχέσει μὲ τὴν ὑπὸ
πολλῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΟΛΠ ἐκλεγεῖσαν ἐσχάτως νέαν προσωρινὴν ἐπιτροπὴν των πρὸς
παρακολούθησιν καὶ πρόοδον τῶν ἀφορώντων τοὺς ὑπαλλήλους ζητημάτων καὶ ἐξηγεῖ εἰς
τὸ Συμβούλιον ὅτι ἐπειδὴ δὲν κατηργήθη ἡ παλαιὰ ἐπιτροπὴ τῶν ὑπαλλήλων καὶ ἕως ὅτου
διασαφηνισθῇ ὑπὸ τῆς ὁλότητος τῶν ὑπαλλήλων ἡ ὁριστικὴ ἐκπροσώπησις αὐτῶν ἡ
τελευταία αὕτη ἐπιτροπὴ συνέταξεν ὑπόμνημα αἰτημάτων καὶ παρακαλεῖ ὅπως
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παρουσιασθῇ ἐνώπιον ἡμῶν διὰ τὴν ἀνάπτυξιν αὐτῶν.
Ἀκολούθως ὁ Σύμβουλος κ. Σωτηρόπουλος διατυπώνει τὴν γνώμην ὅτι κατὰ τὸ διάστημα
τῆς Κατοχῆς καὶ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 390/41 τεθέντες εἰς διαθεσιμότητα ἢ
ἀπολυθέντες ἐργάται τοῦ ΟΛΠ δέον νὰ ἐπαναφερθῶσιν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν καὶ τονίζει τὴν
ἀνάγκην τῆς ταχείας ρυθμίσεως τοῦ σχετικοῦ ζητήματος. Ἐπίσης ὁ κ. Σωτηρόπουλος
τονίζει ὅπως καταβληθῇ πᾶσα ἐνέργεια ὑπὸ τῆς διοικήσεως τοῦ ΟΛΠ διὰ τὴν τακτικὴν καὶ
πάντοτε ἔγκαιρον καταβολὴν τῶν πάσης φύσεως ἀποδοχῶν εἰς τοὺς ἐργάτας μας.
Μεθ’ ὃ καλεῖται καὶ προσέρχεται ὁ πρόεδρος τῆς προσωρινῆς ἐπιτροπῆς ἐργατῶν Λιμένος
ὅστις προβαίνει εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν σχετικῶν αἰτημάτων καὶ γενικῶν ἀπόψεων τῶν
ἐργατῶν τοῦ ΟΛΠ ὡς κάτωθι:
1) Νὰ ἐπανέλθωσιν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ΟΛΠ οἱ ἀπολυθέντες κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ
Νόμου 390/41 ἐργάται τοῦ ΟΛΠ καὶ νὰ καθορισθῇ ταχέως ὁ τρόπος τῆς ἐπαναφορᾶς.
2) Νὰ καταβάληται τακτικὰ καὶ ἐγκαίρως ἡ πάσης φύσεως ἀμοιβὴ εἰς τὸ ἐργατικὸν
προσωπικὸν ἄνευ τῶν παρουσιαζομένων μέχρι τοῦδε δυσχερειῶν καὶ καθυστερήσεων
3) Νὰ καταβληθῶσιν αἱ δέουσαι ἐνέργειαι, ὥστε μὲ τὴν ἄφιξιν τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως
νὰ ἐξασφαλισθῇ διὰ τοὺς ἐργάτας τοῦ ΟΛΠ ἡ χορήγησις ποσότητος τροφίμων διὰ τὰς
ἀνάγκας τῆς διαβιώσεως αὐτῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν των.
4) Νὰ καταβληθῇ προσπάθεια καὶ ἐκ μέρους τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ΟΛΠ καὶ νὰ ῥυθμισθῇ ἡ
κανονικὴ λειτουργία αὐτῶν διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τῶν Λιμενικῶν ἐργασιῶν.
6) [sic] Ἐκφράζεται παράπονον τῶν ἐργατῶν διότι ἡ Διοίκησις τοῦ ΟΛΠ δὲν ἀνταπεκρίθη
εἰς τὸ διατυπωθὲν αἴτημά των ὅπως ἐφοδιάσῃ αὐτοὺς μὲ 20 ὅπλα διὰ τὴν ματαίωσιν τῆς
ἀνατινάξεως τοῦ Λιμένος ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καὶ τοιουτοτρόπως δὲν παρεσχέθη ἡ εὐκαιρία
εἰς αὐτοὺς νὰ ἐπιχειρήσουν μαζὶ μὲ στελέχη τοῦ ΕΛΑΣ τὴν διάσωσιν τῶν Λιμενικῶν
ἐγκαταστάσεων.
5) [sic] Ἐκφράζεται παράπονον τῶν ἐργατῶν διότι τὸ ΔΣ δὲν ἐπρόσεξεν ὅσον ἔπρεπε τοὺς
ἐργάτας τοῦ ΟΛΠ κατὰ τὸ διάστημα τῆς Κατοχῆς.
7) Οἱ ἐργάται τοῦ ΟΛΠ παρακαλοῦν ὅτι ἕως ὅτου ἡ Ἐθνικὴ Κυβέρνησις ἀποφασίσει διὰ τὴν
μελλοντικὴν ἐκπροσώπησιν αὐτῶν παρὰ τῷ ΔΣ τοῦ ΟΛΠ καὶ νὰ παρευρίσκωνται εἰς τὰς
συνεδριάσεις αὐτοῦ ὁ Πρόεδρος καὶ Ἀντιπρόεδρος αὐτῶν.
Μεθ’ ὃ ἀναγιγνώσκεται ἐν συνεχείᾳ τὸ ψήφισμα τῶν ἐργατῶν ὅπερ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ἡ Συνδικαλιστικὴ Ἐπιτροπὴ Λιμενεργατῶν ΟΛΠ θεωρεῖ ὑποχρέωσίν της νὰ ζητήσῃ τὴν ἔγκρισιν τῶν
γενομένων μέχρι τοῦδε ἐνεργειῶν της ὡς καὶ τῶν μελλοντικῶς τοιούτων γι’ αὐτὸ βάνει στὴν κρίσιν τῶν
ἐργατῶν τὸ παρακάτω ψήφισμα, καὶ ζητεῖ τὴν ἔγκρισιν τῶν ἐργατῶν.
Α) Οἱ Λιμενεργάτες τοῦ ΟΛΠ σὲ συγκεντρώσεις κατὰ τομέα δουλειᾶς ἀφοῦ ἄκουσαν τὴν ἔκθεσιν τῶν
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ἐνεργειῶν τῆς Συνδικαλιστικῆς των Ἐπιτροπῆς, γύρω ἀπὸ τὶς οἰκονομικές τους διεκδικήσεις, ἀποφασίζουν,
1) Ἐγκρίνουν τὶς μέχρι τοῦδε ἐνέργειες τῆς Ἐπιτροπῆς
Β) Καταδικάζουν τὴν μέχρι τοῦδε τακτικὴν τῆς Διοικήσεως τοῦ ΟΛΠ, ἔναντι τῶν ἐργατικῶν ζητημάτων σἂν
ἀντεργατικὴ καὶ ἀδιάφορη γιὰ τὴν δυστυχία τῶν ἐργατῶν.
Γ) Διαδηλώνουν τὴν θέλησίν τους νὰ ἀγωνισθοῦν στὸ πλευρὸ τῆς Συνδικαλιστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν
ἀπόσπασιν τῶν μέσων τῆς ἐπιβιώσεως αὐτῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν των.
Δ) Χαιρετίζουν μὲ ἐνθουσιασμὸν τὴν ἐνέργειαν τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν συνεργασίαν ποὺ ἐγκαινίασε μὲ τοὺς
ὑπαλλήλους τοῦ ΟΛΠ καὶ ἐκφράζουν τὴν ἐπιθυμίαν τους νὰ μείνῃ ἀδιάσειστος καὶ παντοτεινή.
Ε) Προβαίνουν [σ]τὴν καθαίρεσιν τῆς Διοικήσεως τῆς Ἑνώσεως Ἐργατῶν Λιμένος ποὺ ἐξελέγη μὲ τὸ γνωστὸ
φασιστικὸ τρόπο τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ ἐκβιασμοῦ καὶ ποὺ εἶχε σἂν ἀποτέλεσμα τὴν οὐσιαστικὴ διάλυση
τοῦ Σωματείου καὶ τὴν καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων [lacuna] ὀργάνων τοῦ ἐχθροῦ ὁπλισθέντων παρ’ αὐτοῦ
καὶ ποὺ ἐστράφησαν κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐργατῶν.
Στ) Ἐκλέγουν προσωρινὴν διοικοῦσαν ἐπιτροπὴν τῶν κάτωθι συναδέλφων ποὺ ἐκπροσωποῦν ὅλους τοὺς
τομεῖς, ἤτοι
Τομεὺς Α΄ Κοσμίδης Ἀρίστος, Κοκιανᾶς Παντελῆς, Μπαγιόγλου [;] Ἀθανάσιος.
Τομεύς Β΄ [κενό]
Τομεύς Δ΄ Τσαπίδης Μιχ., Γιαννόπουλος Παν., Δρακωτὸς[;] Γουλιέλμος καὶ Σκουρογιάννης Χρῆστος
Τομεύς Ε΄ Κιαπὲς Ἠλ., Παρασκευόπουλος Ἀν., Τσιλικίδης Νικ.
Τομεύς Η΄ Τσουκαλᾶς Χρ. Λοΐζος Λουΐζος καὶ Τουρνάκης Ε.
Τομεύς Ζ΄ Κατσφάδος (sic) Εὐάγγ., Κάρλες Ἰωάν., Χονδροκούκης Κούλης καὶ Κουκουβὲς Ἰ.
Τομεύς Θ΄ [κενό]
Καὶ ποὺ θὰ διοικήσουν τὴν Ἕνωσιν μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς χώρας μας καὶ τὸν ἐρχομὸ τῆς Ἐθνικῆς
Κυβερνήσεως ἡ ὁποία θὰ μᾶς παρέξῃ τὸ δικαίωμα τῶν ἐλευθέρων ἀρχαιρεσιῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξιν νομίμου
μονίμου Διοικήσεως.
Η) Δίνουν έντολὴν στὴν Συνδικαλιστικὴν Ἐπιτροπὴν νὰ ἐπιλαμβάνεται ὅλων τῶν ἐκκρεμούντων ζητημάτων
τῶν Λιμενεργατῶν μέχρι τῆς παραλαβῆς τῆς προσωρινῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ νὰ καταγγέλουν κάθε
ἀντιδρῶντα εἴτε ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως εἴτε ἐκ τῆς τάξεώς μας προερχόμενον.
Θ) Νὰ ἐπιδώσῃ τὸ παρὸν στὴν Διοίκησιν τοῦ ΟΛΠ καὶ στὴν καθαιρεθεῖσαν Διοίκησιν τῆς Ἑνώσεώς μας μὲ
τὴν κατηγορηματικὴν δήλωσιν νὰ συμμορφωθῇ ἀμέσως μὲ τὴν θέλησίν μας καὶ νὰ παραδώσῃ τὴν σφραγίδα
καὶ τὸ γραφεῖον στὴν Διοικοῦσαν Ἐπιτροπήν.
Ι) Ἐξουσιοδοτοῦμεν τὴν Συνδικαλιστικὴν Ἐπιτροπὴν τὸ παρὸν ψήφισμα μὲ σχετικὸν γιὰ τὰ αἰτήματά μας
ὑπόμνημα νὰ ὑποβάλῃ καὶ ἀναπτύξῃ μέσα σὲ Συνεδρίασι τοῦ Συμβουλίου τοῦ ΟΛΠ παρεχομένης τῆς
σχετικῆς εὐκαιρίας παρὰ τοῦ Προέδρου τοῦ ΟΛΠ.
Κ) Διαδηλώνουν τὴν ἀπόφασί τους νὰ ἐπιβάλουν μὲ κάθε μέσον τὰ εἰς τὸ παρὸν ἀναφερόμενα.
Τὸ παρὸν ἐνεκρίθη διὰ βοῆς παρ’ ἁπάντων τῶν ἐργαζομένων Λιμενεργατῶν εἰς τὸ πρωϊνὸν προσκλητήριον
τῆς 4/10/44 δίδει ἐντολὴν καὶ ἐξουσιοδοτεῖ τὴν Συνδικαλιστικὴν Ἐπιτροπὴν νὰ ὑπογράψῃ τὸ παρόν.

Ἕπονται ὑπογραφαί.
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Ὁ κ. Κάντζιας ἀναφερόμενος εἰς τὸν παρὰ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑνώσεως ἐργατῶν ΟΛΠ κ.
Παρασκευοπούλου διατυπωθὲν παράπονον ὅτι δηλαδὴ ἡ Διοίκησις τοῦ ΟΛΠ δὲν
ἐφρόντισεν νὰ ἐφοδιάσῃ μὲ ὅπλα ὁμάδα ἐργατῶν πρὸς παρεμπόδισιν τοῦ κατακτητοῦ νὰ
ἀνατινάξῃ τὸν Λιμένα λέγει σχετικῶς τὰ ἑξῆς:
Ἀπαντῶ διότι δὲν ἐλησμονήσαμεν τὴν διάσωσιν τοῦ Λιμένος, ἐγὼ δὲ προσωπικῶς ἐπειδὴ
συμβαίνει νὰ συνδέομαι ἀρρήκτως μὲ τὴν πρόοδον αὐτοῦ εἶχον κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν
πολλὰς ἐνησυχίας διὰ τὴν τύχην τοῦ Λιμένος καὶ ἐκινήθην νὰ πληροφορηθῶ κατὰ τὰς
τελευταίας ἡμέρας τῆς Κατοχῆς ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι διέθετον ἔνοπλον
δύναμιν καὶ ἔργον τῶν ὁποίων ἦτο παρακολούθησις τῶν κινήσεων τῶν Γερμανῶν διὰ τὴν
καταστροφὴν τοῦ Λιμένος τί ἦτο δυνατὸν νὰ γίνῃ διὰ τὴν διάσωσιν αὐτοῦ.
Ἀπετάνθην λοιπὸν κατὰ πρῶτον λόγον εἰς τὸν Πλοίαρχον Κωνσταντινίδην εἰς ὃν εἶχεν
ἀνατεθῇ ἡ ναυτικὴ τρόπον τινὰ ἐποπτεία τοῦ Λιμένος καὶ ἐξέφρασα εἰς τοῦτον τὰς
κατεχούσας μέ ἀνησυχίας διὰ τὴν ἀνατίναξιν τοῦ Λιμένος καὶ συνεβούλευσα τὴν λῆψιν
μέτρων πρὸς παρεμπόδισιν τῶν Γερμανῶν ἀπὸ τὸ ἔργον τῆς καταστροφῆς. Ἐπίσης συνήντησα
καὶ ἀνώτερον ἀξιωματικὸν τοῦ ΕΛΑΣ καὶ ἐπανέλαβον τὰ ἴδια καὶ πρὸς αὐτόν. Ἡ ἀπάντησις
ὅμως καὶ ἀπὸ τὸν ναυτικὸν Διοικητὴν καὶ ἀπὸ τὸν ὡς ἄνω ἀξιωματικὸν τοῦ ΕΛΑΣ ὑπῆρξεν ὅτι
καθ’ ὅλας τὰς ὑπαρχούσας πληροφορίας αὐτῶν οἱ Γερμανοὶ εἶχον καταλάβει τοιαύτας θέσεις
ἐν τῷ Λιμένι ὥστε ἦτο ἀδύνατος ἡ προσπέλασις τμημάτων τοῦ ΕΛΑΣ ἢ ἄλλων ἐξοπλισμένων
τοῦ ναυτικοῦ Διοικητικοῦ πρὸς ἀπόκρουσιν τῶν Γερμανῶν καὶ ματαίωσιν τῆς καταστροφῆς
τοῦ Λιμένος.
Πῶς ἦτο λοιπὸν δυνατὸν ἀφοῦ ἦτο ἀδύνατον νὰ ἀναλάβουν ὁ ΕΛΑΣ καὶ ὁ Ναυτικὸς Διοικητὴς
τὸν σοβαρὸν ἀγῶνα τῆς ματαιώσεως τῆς ἀνατινάξεως τοῦ Λιμένος νὰ ἐπιχειρήσῃ μία ὁμὰς
ἐργατῶν μὲ 20 ὅπλα νὰ σώσῃ τὸν Λιμένα;
Ἐπίσης ὁ Πρόεδρος ἀπαντῶν εἰς τὴν αἰτίασιν τῶν ἐργατῶν ὅτι δὲν ἐξόπλισε αὐτοὺς μὲ
ὅπλα λέγει ὅτι ὅταν τοῦ ὑπεβλήθη τὸ σχετικὸν αἴτημα ἐσκεύθη (sic) σοβαρῶς τὴν
ὀργάνωσιν ἑνὸς ἐνόπλου σώματος ἐξ ἐργατῶν καὶ παρέπεμψα τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως
Παρασκευόπουλον νὰ συνδεθῇ μὲ τὸν προϊστάμενον τῆς Ὑπηρεσίας Γερανῶν Λεμονῆν, ὅστις
μοῦ εἶχεν ἀναφέρει σχετικὰς αὐτοῦ πληροφορίας περὶ τῆς πιθανῆς ἀνατινάξεως τοῦ Λιμένος
καὶ τῶν σχετικῶν πρὸς αὐτὴν μέτρων τῶν Γερμανῶν καὶ νὰ συνεννοηθοῦν ἀμφότεροι περὶ τοῦ
πρακτέου. Ἐν τῷ μεταξὺ κατέβαλον προσπαθείας παρὰ τῆς ἁρμοδίας διὰ τὴν ἐξοικονόμησιν
ὅπλων ἀλλὰ τοῦτο ὡς γνωρίζεται (sic) ἦτο ἔργον ἄκρως δυσχερὲς διότι καὶ ἔλλειψις τοιούτων
ὑπῆρχεν καὶ ὅσαι ὁμάδες τὰ κατεῖχον τὰ διεφύλαττον ζηλοτύπως δι’ αὐτάς.
Ἐπίσης ὁ Ἀρχιμηχανικὸς τοῦ ΟΛΠ κ. Περράκης μοῦ ἀνέφερεν συχνὰ διαφόρους ἐνεργείας του
ἐν σχέσει μὲ τὴν διάσωσιν τοῦ Λιμένος τὰς ὁποίας ἐλάμβανεν οὗτος ἀπὸ Ἄγγλους
ἀξιωματικοὺς εὐρισκομένους ἐνταῦθα.
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Ὁ Σύμβουλος κ. Μανέας ἀπαντὼν εἰς τὸ παράπονον τῶν ἐργατῶν ὅτι τὸ Συμβούλιον δὲν
ἔδωσε τὴν δέουσαν προσοχὴν πρὸς τοὺς ἐργάτας κατὰ τὸ διάστημα τῆς Κατοχῆς λέγει ὅτι
πάντοτε τὰ μέλη τοῦ ΔΣ καὶ οἱ παλαιότεροι ἐξ ἡμῶν ἐσυνηθίσαμεν νὰ περιβάλωμεν μὲ
μεγάλην στοργὴν τοὺς ἐργάτας τοῦ Λιμένος καὶ νὰ θεωροῦμεν αὐτοὺς σἂν παιδιά μας. Ἀλλά,
συνεχίζει, ἡ οἰκονομικὴ κατάστασις τῆς χώρας κατὰ τὴν περίοδον τῆς δουλείας ἦτο καθ’
ἑαυτὸ τραγικὴ εἶχε πλήξει δὲ ὁλοκληρον τὸν ἑλληνικὸν Λαὸν τοὺς ὑπαλλήλους καὶ τοὺς
ἐργάτας ὅταν δὲ ἀπευθυνόμεθα διαμαρτυρόμενοι εἰς τὰς διαφόρους ἀρχὰς διὰ τὰς
δυσχερείας τῶν πληρωμῶν καὶ τῶν παροχῶν εἰδῶν διατροφῆς συναντοῦσαμεν ἐξ (sic)
συστήματος τὴν ἄρνησιν αὐτῶν καὶ μᾶς προεβάλετο ἡ ἀνεπάρκεια χαρτονομίσματος καὶ
τροφίμων. Εἶναι δὲ νωπὸν τὸ γεγονὸς ὅτι μίαν ἀπὸ τὰς τελευταἰας συνεδριάσεις τοῦ ΔΣ
διεδηλώσαμεν

τὰ ἑρετὰ (sic)

μέλη

τοῦ

Συμβουλίου, ὅσοι δηλαδὴ δὲν

εἴχομεν

δημοσιοϋπαλληλικὴν ἰδιότητα, τὴν ἀπόφασιν ἡμῶν ὅπως παραιτηθῶμεν εἰς περίστασιν καθ’
ἣν δὲν ἤθελεν γίνει δεκτὴ ἡ ψηφισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἀμοιβὴ τῶν ἐργατῶν ἥτις εἶχε
καθωρισθῇ ὑφ’ ἡμῶν εἰς τὰ 30% τῆς Χρυσῆς Λίρας. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως ἡ καλπάζουσα πτῶσις
τῆς ἀξίας τοῦ χαρτονομίσματος κατέστησε δυσχερεστέραν τὴν ἔκδοση ἐπαρκοῦς ποσότητος
χαρτονομισμάτων καὶ ἦτο[;] αἱ καθυστερήσεις τῶν ἀμοιβῶν ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων
ἐπολλαπλασιάσθησαν.
Μεθ’ ὃ καλεῖται ἡ ἐπιτροπὴ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΟΛΠ καὶ ὁ ὑπάλληλος κ. Κωστέας
ἀναπτύσ[σ]ει ὑπόμνημα αἰτημάτων ὡς ἑξῆς:
1) Να καταβάλητε τακτικῶς ἐκ πάσης φύσεως ἀποδοχὰς εἰς τοὺς ὑπαλλήλους τοῦ ΟΛΠ διὰ
νὰ ἀντιμετωπίζουν κατὰ τὸ δυνατὸν τὰς βιωτικὰς ἀνάγκας αὐτῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν των.
2) Νὰ καταβληθῇ πᾶσα ἐνέργεια διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΟΛΠ μὲ τρόφιμα τὰ
ὁποῖα θὰ διανέμωνται εἰς τοὺς Δημοσίους Ὑπαλλήλους.
3) Νὰ καταβληθῇ ἐνέργεια εἰς τὸν Διεθνῆ Ἐρυθρὸν Σταυρὸν διὰ τὴν χορήγησιν ἐνδυμάτων εἰς
τὰ παιδιὰ τῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν.
4) Νὰ συγκροτηθῇ ἐπιτροπὴ ἐκ μέρους τῆς Διοικήσεως τῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν πρὸς
κανονισμὸν τῆς ἐνισχύσεως διὰ τροφίμων τοῦ ὑπαλληλικοῦ ἐργατικοῦ προσωπικοῦ.
5) Νὰ ληφθῇ νομοθετικὴ μέριμνα ὥστε τὸ εὐεργέτημα τῆς ἐντάξεως ὅπερ ἀπήλαυσαν οἱ
Διοικητικοὶ μόνον ὑπάλληλοι τοῦ ΟΛΠ ἐπεκταθῇ καὶ διὰ τοὺς βοηθητικοὺς ὑπαλλήλους τοῦ
ΟΛΠ.
6) Νὰ ληφθῇ νομοθετικὴ μέριμνα διὰ τὴν μονομοποίησιν τοῦ ἐκτάκτου καὶ ἡμερομισθίου
προσωπικοῦ τοῦ ΟΛΠ (φύλακες).
7) Νὰ ἐπανεξετασθῇ [τὸ αἴτημα] τῶν εἰς διαθεσιμότητα τεθέντων ὑπαλλήλων καὶ τῶν
ἀπολυθέντων δυνάμει τοῦ Ν. 390/41.

49

8) Νὰ ἀποκτήσῃ ὁ ΟΛΠ πραγματικὴν αὐτονομίαν καὶ νὰ ἀντιπροσωπεύονται εἰς τὸ ΔΣ τοῦ
ΟΛΠ τὸ ὑπαλληλικὸν καὶ ἐργατικὸν προσωπικὸν

Ἀριθ. Πράξεως 118
«Περὶ ἐγκρίσεως πιστώσεως ἐκ δραχ. 3 τρεῖς (sic) ἑκατομμυρίων διὰ τὴν προμήθειαν
βενζίνης».
[…]

Ἀριθ. Πράξεως 119 12
«Περὶ ἐγκρίσεως παρατάσεως ἐπὶ τρίμηνον εἰσέτι τῆς ἐργολαβίας καθαριότητος ΟΛΠ»
[…]
Ὁ Πρόεδρος

Ὁ Γραμματεύς

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

12

Δεν αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη

