
Alft τ$ς παρούσης λαμβάνω τήν τιμήν νά θέσω ενώπιον ταυ Διοικη
τικοί Συμβουλίου τήν παραίτηόιν μου απδ τήν θέδιν λ 6 κατέχω σάν γραμμ- 
ματέας το"Β Σωματείου» υθΙ λίγοι πού μέ ώθουν στήν ποιό πάνω πράξη 
πού πάρτηκε ύστερα Ιπδ μιά πολή ψύχραιμη καί Εξονυχιστική 
εξέταση είναι πολλοί μεταξύ τδν δηαίων πρωτεύων είναι καί τδ δτι 
πολλά δκρως Ιπβίγοντα ζητήματα το^ΚΚΚΚΚίίίβΙί Σωματείου δέν φέρονται 
είς γνΟδιν του άλλά παραμένουν Ικρεμή πρός μεγάλιν ζημίαν του 
Σωματείου τήν πρδοδον τοΒ δποίου έπιδιώκομεν άλλά καί πρδς σοβαράν 
μείγόιν το^γγοήτρου τής * Επιτροπής ή δποία καταντά ένας άπλοΰς 
ΤΥΠΙΚΟΣ Οργανισμός μή έχων καμίαν άπολύτως Εξουσίαν.

*ϊ*ερα λοιπόν artb τήν μελετημένη RKtyR Ιπδφαόη στήν δποία 
κατέληζ· όας δηλδ πώς είμαι έτοιμος νά ΙξΚΚΑ Ιξηγήσω σαφώς τ&ς 
Απόψεις μου Ιάν βεβαίος μού ζητηθή τούτο.

Τό Καταστατικό διατυπώνει 8τι τά γράμματα πρέπει νά δπο 
γράφονται απδ τδν γραμματέαν καί τόν πρόεδρον . *Εν τούτοίς ή άλλ- 
ληλ®γραφια άλλοτε υπογράφεται απδ άνευθυνα μέλη το$ Σωματείου καί 
άλλοτε άπδ μόνον τδν ποόεδρον χωρίς νά Ιρωτάται περί τούτου δ Γραμματεύς 
Μ$νον γιί τ?ν6τύπον}* AV πραγματιχ& δέ δ*ν Χρειάζεται γιατί νά ύπάρχει.

, Γίνηκε δάνειο Ικ μέρους αήφ Σωματείου χωρίς νά ζητηθή καθό
λου ή γνώμη τού Συμβουλίου άλλά καί χωρίς νά άχθη είς γνωΐ/ιν γιά 
να τδ επικυρώσει έστω εκ τών υστέρων. Καί δμως τούτο φέρει τήν ευθύνη 
Είναι λοιπόν καί αύτδ ένας τυπικός άργανιόμδς πού δέν χρειάζεται.

t Παρητήθη τελευταίως £έλος τού Συμβουλίου καί δμως άν καί α&τδ 
δέν απάρρε τήν παραίτηση του εν τούτοις αυτή δέν παρουΟιάσθη 
αλλά τουναντίον δέν Iώθησαν ούτε καί at λόγοι τής παραιτήσεως του 
πού πρέπει ν* είναχ σοβαροί. t *Αν δμως δέν είναι γιατί νά μή 
παραιτηθή. Μήπως είναι τόσον άνάζιον οοτε ν)α εμπαίζετε. μ

*Αλλη σοβαρά διαφωνία έοίάταται είς τδ ζήτημα τοΒ εάν 
πρέπει νά συνεργαοβωμεν μέ τά αλλα σωματεία τής τωλεως ή οχι. 

Ενδ δμως τδ ανωτέρω πρόβλημα απαιτεί σύντομον λύβιν δ£ν συγκαλείται 
τδ Συ γίνονται τά κατάλληλα διαβήματα διά τή άμεσον λύόιν του 
αλλά προχώρουμεν μέ κουντήματα χωρίς νά ξαίρομεν άκριβως τί 
κάμνομεν καί χωρίς νά δρίζομεν εις τούς αντιπροσώπους μας ποίαφ 
άκρίβδς γραμμήν νά χαράξουν.

Τδ ζήτημα τοΰ φούτ μπδλ είναι έπίόηςίκρεμές Τί γίνεται; 
Ποιοί γοράζουν τές μπάλες καί τά παπούτσια ,
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