ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ
28 Φεβρουαρίου 2013
Συναδζλφιςςα, Συνάδελφε,
Παξά ηηο όπνηεο πηθξίεο θαη αδηθίεο πνπ είρακε σο ελ ελεξγεία ππάιιεινη θαη ζπληαμηνύρνη, ζα πξέπεη λα
βιέπνπκε ηε δσή καο κε αηζηνδνμία αθόκε θη απηή ηε δνθεξή επνρή. Η ΔΕΚΣ, σο ππεύζπλε ζπλδηθαιηζηηθή
θίλεζε, ζαο θαιεί λα ζπκκεηάζρεηε ελεξγά ζηα θνηλά ηνπ ηζηνξηθνύ καο Σπιιόγνπ.
Η ΔΕΚΣ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε κηα επνρή, όπνπ ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ήηαλ θαη δπζηπρώο
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγθισβηζκέλν ζηε δίλε ησλ θνκκάησλ θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηξηβέο, πνπ έρνπλ σο
επαθόινπζν ηε δεκηνπξγία ζπλδηθαιηζηηθώλ αγθπιώζεσλ. Η ΔΕΚΣ, σο αλεμάξηεηε θίλεζε, κε αίζζεκα
επζύλεο θαη απαιιαγκέλε από θνκκαηηθέο εμαξηήζεηο, ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηνπ ΔΣ ηνπ
Σπιιόγνπ καο ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία θαη ζηε ζπκπαγή εκθάληζε ηνπ Πξνεδξείνπ, όζεο θνξέο απεηιήζεθαλ
ηα ζπιινγηθά καο ζπκθέξνληα. Κεληξηθόο άμνλαο ηεο δξάζεο καο ζα είλαη ε εηιηθξηλήο θαη ηζόηηκε ζπλεξγαζία
κε ην λενεθιεγέλ Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ ησλ ελ ελεξγεία γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αηηεκάησλ καο.
Οη ηξαπεδνειιαδίηεο έρνπλ ράζεη ζεκαληηθό κέξνο από ηε ζύληαμε ηνπο. Υπάξρνπλ όκσο πνιιέο
δηεθδηθήζεηο ζε εθθξεκόηεηα, πνπ αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζηελ αλαθνίλσζε πνπ αθνινπζεί θαη νη νπνίεο
έρνπλ κεγάιεο πηζαλόηεηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο. Ο Σύιινγνο καο, ελώ ππεξαζπίδεηαη ηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ
ζπληαμηνύρσλ, δπζηπρώο πξόζθαηα νξηζκέλνη « πεπιοδεύονηερ νεο-ζωηήπερ » κε αλέμνδεο ππνζρέζεηο
απεξγάδνληαη ηελ δηάζπαζε ηνπ Σπιιόγνπ, απηνί, πνπ όηαλ ήηαλ κέιε ζηα ΔΣ ησλ ελ ελεξγεία, πξνέβαιιαλ
εκπόδηα ζηελ δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ζπληαμηνύρσλ ηε δεθαεηία 2000 – 2009, όηαλ έξξεε παθησιόο
επηδνκάησλ ζηελ Τξάπεδα. Καη ηώξα ζηελ επνρή ησλ ηζρλώλ αγειάδσλ, νη ίδηνη σο ζπληαμηνύρνη πιένλ
πξνζπαζνύλ λα βάινπλ ζε πεξηπέηεηα ην Σύιινγν θαη λα εγθισβίζνπλ ηνπο αλππνςίαζηνπο λένπο
ζπληαμηνύρνπο.
Η ΔΕΚΣ, ελ όςεη ησλ εθινγώλ ηεο 21εο του Μάρτη, επαλαθέξεη νξηζκέλεο πξνηάζεηο ηεο, ηηο νπνίεο δελ
εγθαηέιεηςε θαη ηηο ζέηεη σο επίθαηξεο ζηελ θξίζε ζαο με ςτόχο, αφοφ τησ δώςετε ιςχυρή δφναμη να τισ
εφαρμόςει προσ όφελοσ όλων μασ. Παντοφ γίνονται οικονομίεσ, παντοφ περικοπζσ. Εμείσ προτείνουμε τισ
παρακάτω περικοπζσ δαπανών του Συλλόγου μασ :
Ππώηον. Οι δαπάνεσ των ςυνδ. παρατάξεων και τα ζξοδα κίνηςησ των μελών του ΔΣ να περιοριςτοφν, για
όζο σπόνο διαπκεί η λιηόηηηα, ςτισ απολφτωσ απαραίτητεσ.
Δεύηεπον. Να μειωθοφν τα ζξοδα διακίνηςησ των ανακοινώςεων των ΠΕΝΤΕ( ! ) παρατάξεων. Προτείνεται,
να γίνεηαι ομαδική αποζηολή ηων ανακοινώζεων ηων παπαηάξεων ανά ηακηά σπονικά διαζηήμαηα.

Τπίηον. Να τροποποιηθεί άμεςα το Καταςτατικό μασ με ςχετική πρόταςη ςτη Γενική Συνζλευςη, ώςτε οι
εκλογέρ να γίνονηαι κάθε ηπία σπόνια. Σηιρ σπονιέρ πος δεν έσοςμε εκλογέρ ηα έξοδα είναι μόνο 50.000 €.
Ενώ ζηιρ σπονιέρ εκλογών έσοςμε έξοδα 150.000 €. ( ! ). Από τισ τρεισ και μόνο παραπάνω περιπτώςεισ
θα έχουμε ςυνολική εξοικονόμηςη 80.000 € ετηςίωσ κατά προςέγγιςη. Εκτόσ από τισ παραπάνω μπορεί
να μειωθοφν κι άλλεσ δαπάνεσ, που ζχουν εντοπιςτεί.
Τέταρτον. Να ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηημα εζηίαζηρ ( catering ) των ςυναδζλφων μασ.
Από ηελ πεξηζηνιή ησλ παξαπάλσ δαπαλώλ ηα πνζά πνπ ζα εμνηθνλνκεζνύλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
δεκηνπξγία α) ελόο ινγαξηαζκνύ θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαη από ηελ Τξάπεδα θαη β) λα
απμεζνύλ νη δηάθνξεο θνηλσληθέο παξνρέο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ο Σύιινγνο απηή ηελ επνρή πξέπεη λα
βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηα κέιε ηνπ. Απωγόρ και ζςμπαπαζηάηηρ.
Δώζηε δύλακε ζηε ΔΕΚΣ γηα λα πξνσζήζεη ην πξόγξακκα ηεο, αλαηξέπνληαο ηε ρξόληα βαιησκέλε
θαηάζηαζε, πνπ βάδεη ηξνρνπέδε ζηηο εμειίμεηο. Παιηνί θαη λένη ζπληαμηνύρνη αο θιείζνπκε ηα απηηά ζηηο
ζεηξήλεο πνπ ππόζρνληαη «ηνπ ιαγνύ ηα πεηξαρήιηα ». Ο ηζηνξηθόο καο Σύιινγνο δελ πξέπεη λα κεηαβιεζεί ζε
πεηξακαηόδσν.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο

Δεκνθξαηηθή Ελσηηθή Κίλεζε Σπληαμηνύρσλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Σπλάδειθνη,
Μεηά ηηο ηειεπηαίεο κεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο νξγή θαη αγαλάθηεζε είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
θπξηαξρνύλ. Παξά ηηο ππνζρέζεηο θόξησζαλ πάιη ηα βάξε ζηα ζπλήζε ππνδύγηα, δειαδή ζηνπο κηζζσηνύο
θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο, Αληίζεηα δηεπθνιύλνληαη νη θνξνθπγάδεο θαη νη κηδαδόξνη, πνπ ειάρηζηα
επεξεάζηεθαλ από ηελ θξίζε. Πνιινί ζπλάδειθνη είλαη ζε απόγλσζε, γηαηί εθηόο από κείσζε ησλ
ζπληάμεσλ ηνπο βαξύλνληαη κε δάλεηα θαη άιιεο ππνρξεώζεηο ( θόξνη, άλεξγα ηέθλα θιπ ).
Τν λέν ΓΣ. πξέπεη άκεζα λα αζρνιεζεί κ απηό ην ζέκα θαη λα ζέζεη ηε Γηνίθεζε πξν ησλ επζπλώλ ηεο.
Η Σξάπεδα θαιώο ρνξεγεί ρξεκαηηθά πνζά γηα θηιαλζξσπία θαη θνηλσληθή ζηήξημε. Δελ είλαη όκσο
δπλαηόλ λα αγλννύληαη ζπλάδειθνη, πνιινί από ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο εμαζιίσζεο.
Άκεζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ινγαξηαζκόο, ηνλ νπνίνλ ζα πξέπεη λα εληζρύζεη ε Τξάπεδα, αθνύ
ζπκθσλεζνύλ ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ησλ βνεζεκάησλ.( ύςνο ζύληαμεο, δάλεηα, ππνρξεώζεηο θιπ ). Ο
Σύιινγνο ζα βνεζήζεη κε πνζά, πνπ ζα πξνέξρνληαη από ηε κείσζε ησλ εμόδσλ δηαρείξηζεο, όπσο
πξναλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ επηζηνιή.
Σπλάδειθνη,
Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν καο ε « Νέα Σπλδηθαιηζηηθή Δλόηεηα », πνπ
θαζνδεγείηαη από πξώελ κέιε ηνπ ΓΣ ηνπ ΣΥΤΔ. Σα δεηλά πνπ ππέζηεζαλ νη ζπληαμηνύρνη από απηνύο
ηνπο « ζπλαδέιθνπο » έρνπλ επαλεηιεκκέλα αλαιπζεί θαη απνηεινύλ εθηαιηηθά βηώκαηα. Καη κόλν ην

γεγνλόο, όηη νη αλαθεξόκελνη επηκέλνπλ ζηελ θξάηεζε ζπλδξνκήο από ηηο πεληρξέο ζπληάμεηο γηα λα
εληζρπζεί ν ΤΣΕ εμνξγίδεη θάζε θαινπξναίξεην ζπλάδειθν. Τν αληίζεην ίζσο ζα είρε θάπνην λόεκα,
αθνύ θαηά ηεθκήξην νη ελ ελεξγεία ζπλάδειθνη είλαη ζε θαιύηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε από ηνπο
ζπληαμηνύρνπο. Πέξαλ από ηε δεκηά πνπ πξνθάιεζαλ κε ηηο απαξάδεθηεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο, ηώξα
παξαπιεξνθνξνύλ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο.
1.- Έληαμε ησλ Τακείσλ ζην ΙΚΑ
Δίλαη γεγνλόο όηη γηα λα κελ εληαρηνύλ ηα Τακεία καο ζην ΙΚΑ έγηλαλ, όπσο ζπκνύληαη όινη, απεξγίεο
θαη θηλεηνπνηήζεηο, ζηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο ε ζπκκεηνρή ησλ ζπληαμηνύρσλ ήηαλ κεγαιύηεξε από απηή
ησλ ελ ελεξγεία. Παξάιιεια έγηλαλ ελέξγεηεο από ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζην Υπνπξγείν Απαζρόιεζεο αιιά
δπζηπρώο ηα Τακεία πήγαλ ζην ΙΚΑ. Όηαλ άιιαμε ε θπβέξλεζε κε ηελ νπζηαζηηθή παξέκβαζε ηεο
Γηνίθεζεο, ε Τξάπεδα πήξε ηα Τακεία καο, ρσξίο λα γίλεη νύηε κηα εκέξα απεξγία.
2.- Ιδησηηθή αζθάιηζε
Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ν ΣΥΤΔ εμαηξνύζε ηνπο ζπληαμηνύρνπο από ηελ πξόζζεηε ηδησηηθή
αζθάιηζε, πνπ ηελ πξνέβιεπε κόλν γηα ηνπο ελ ελεξγεία. Η θαηαθξαπγή, όηαλ καζεύηεθε ην γεγνλόο, ήηαλ
ηόζν κεγάιε, πνπ όηαλ ηα κέιε ηνπ ΓΣ ηνπ ΣΥΤΔ πξνζπάζεζαλ ζηελ ππεξπιήξε κεγάιε αίζνπζα ζηελ
Σίλα 16 λα δηθαηνινγήζνπλ « ηα αδηθαηνιόγεηα », απνδνθηκάζηεθαλ έληνλα. ( Τηκεηηθή εμαίξεζε ε ΔΣΑΚ
πνπ δήηεζε ίζε κεηαρείξηζε γηα όινπο )
Τελ ελόηεηα κε ην ΣΥΤΔ αζθαιώο θαη ηε ζεσξνύκε απαξαίηεηε. ΔΝΟΤΗΤΑ όκσο κε ηζνηηκία θαη
απηνηέιεηα ( Δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ). Τν λέν ΓΣ. ηνπ ΣΥΤΔ, πνπ εμειέγε πξόζθαηα, παξνπζηάδεηαη
ζαλ ζπλέρεηα ηνπ παιαηνύ, ζε κηα παξαηαμηαθή ινγηθή. Οη πεξηζζόηεξνη όκσο από ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ
εμειέγεζαλ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο επζύλεο κε ηελ παιηά εγεζία, ε νπνία αθνύ καο θαηέζηξεςε ζέιεη ηώξα…λα
καο ζώζεη! Φσξίο πξνθαηάιεςε θαη γηα ην θαιό ΟΛΩΝ καο είκαζηε ππέξ ηεο ΔΝΟΤΗΤΑΣ κε ην ΝΔΟ ΓΣ
ηνπ ΣΥΤΔ. ηα πιαίζηα απηά πξνηείλνπκε λα γίλεηαη θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ δπν Δ ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
Τέινο θαηαγγέιινπκε ηελ αθαηάζρεηε ππνζρεζηνινγία ηεο Νέαο Κίλεζεο, πνπ ρσξίο ληξνπή
ππόζρεηαη ηα πάληα ζηνπο πάληεο. Δκπόξην ειπίδαο γίλεηαη επάλσ ζηα εξείπηα, θηάλνληαο ζην ζεκείν λα
ππόζρνληαη, όηη ζα καο βγάινπλ από ην ΗΓΙΚΑ ( !!! ), έρνπλ επίζεο ην ζξάζνο λα ζπζρεηίδνπλ ην Τακείν
Υγείαο κε ηνλ ΔΟΠΥΥ( !!! ), ζα θαηαξγήζνπλ ιέλε ηα κλεκόληα ( !!! ), ζα επαλαζπλδεζεί ε ζύληαμε κε ηηο
απνδνρέο ησλ ελ ελεξγεία ( !!! ) θαη πνιιά άιια, πνπ ρατδεύνπλ ηα απηηά ρσξίο λα εμεγνύλ ΠΩΣ ζα ηα
θάλνπλ όια απηά θαη θπξίσο ΓΙΑΣΙ ΔΕΝ ΣΑ ΕΚΑΝΑΝ, όηαλ πξόζθαηα είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ
εγεζία ηνπ ΤΣΕ θαη ην όπιν ηεο απεξγίαο.
Η ΓΔΚΣ κε ζνβαξόηεηα θαη αίζζεκα επζύλεο δεζκεύεηαη γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ.
Δλδεηθηηθά κόλν αλαθέξνπκε ηα εμήο :
-Δπαλαρνξήγεζε θαη αύμεζε ηνπ βνεζήκαηνο ησλ 400 €.
-Φνξήγεζε δαλείσλ 3-5 ζπληάμεσλ.
-Φνξήγεζε επηζθεπαζηηθώλ δαλείσλ θαη κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ζηα δάλεηα.
-Αγώλαο γηα λα βειηησζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ.

-Γηθαζηηθή δηεθδίθεζε αηηεκάησλ όηαλ ππάξρεη πξννπηηθή επηηπρίαο.
-Γπλακηθή παξέκβαζε ζην Σπκβνύιην Αζθάιηζεο, πνπ ζπκκεηέρεη ν Σύιινγνο γηα ζέκαηα ησλ Τακείσλ.
-Δπαλαρνξήγεζε θαη αύμεζε ηνπ πνζνύ ησλ 40.000 € γηα πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
-Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ Κνηλσληθήο Σηήξημεο. Θα ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Τξάπεδα θαη ην Σύιινγν.
-Φνξήγεζε ελόο 15λζεκέξνπ ζε όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ.
Σπλάδειθνη,
Βνεζείζηε κε ηελ ςήθν ζαο γηα λα αιιάμνπκε ηε ξόηα ηνπ Σπιιόγνπ καο. Πείηε έλα κεγάιν ΟΦΙ ζηα
δηραζηηθά κελύκαηα, πνπ δηαρσξίδνπλ παιηνύο θαη λένπο ζπληαμηνύρνπο. Πείηε ΟΦΙ ζ απηνύο πνπ βιέπνπλ
ηνπο λένπο ζπληαμηνύρνπο ζαλ « κεηαθεξόκελνπο » ςεθνθόξνπο, πνπ αλήθαλ ζηηο θνκκαηηθέο παξαηάμεηο
ηνπ ΣΥΤΔ. Πείηε έλα κεγάιν ΟΦΙ ζ απηνύο πνπ ππόζρνληαη ηα πάληα ζηνπο πάληεο ρσξίο αληίθξηζκα.
Ρσηείζηε ηνπο λα ζαο πνπλ, γηαηί δελ έθαλαλ ηόηε πνπ είραλ ηελ εγεζία ηνπ ΤΣΕ όια όζα ππόζρνληαη
ηώξα. Πείηε ΟΥΙ ζε όζνπο ζαο έβιαςαλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο.
ΝΑΙ ζηελ ελόηεηα θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ην ΝΔΟ ΓΣ. ηνπ ΣΥΤΔ.
Δκείο ππνζρόκαζηε λα ηηκήζνπκε ηελ ςήθν ζαο, εξγαδόκελνη όπσο πάληα ζε πλεύκα ελόηεηαο ρσξίο
θνκκαηηθέο θαη άιιεο δεζκεύζεηο.
Οη ππνςήθηνη ηεο
Δεκνθξαηηθήο Ελσηηθήο Κίλεζεο πληαμηνύρσλ
ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (Θεσσαλονικη)
ΑΠΔΡΓΗ ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ
ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΒΔΡΔΒΗ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΒΡΔΣΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ
ΓΑΪΣΑΝΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ (Βόλος)
ΓΙΑΝΝΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ (Αγρίνιο)
ΓΙΟΥΑΛΑ ΗΩΑΝΝΑ (Κέρκσρα)
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ
ΓΟΤΡΓΟΤΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΚΑΜΠΔΡΟ ΖΛΗΑ (Πάτρα)
ΚΑΠΑΓΟΥΑ ΘΔΟΓΩΡΟ (Πάτρα)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΤΡΗΓΩΝ (Λαμία)
ΚΑΡΣΩΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ
ΚΟΛΑΪΣΗ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΚΟΛΑΪΣΗ ΗΩΑΝΝΖ (Πάτρα)
ΚΟΝΣΗ ΠΖΝΔΛΟΠΖ
ΚΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΚΤΒΔΛΛΟ ΦΑΔΘΩΝ - ΕΑΦΔΗΡΗΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ (Πάτρα)
ΚΩΣΙΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ
ΛΩΣΑΡΑΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΜΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΜΑΥΑΙΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΜΗΣΡΑΚΑ ΥΡΖΣΟ (Κατερίνη)

ΜΗΣΟΣΑΚΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΜΟΡΦΙΓΗ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ
ΜΠΑΛΑΣΟΤΚΑ ΗΩΑΝΝΖ (Βόλος)
ΜΠΑΛΗ ΗΩΑΝΝΖ (Θεσσαλονίκη)
ΜΠΙΣΗ ΒΑΗΛΔΗΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΝΗΚΟΛΑΟ (Υανιά)
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (Ναύπλιο)
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΔΛΔΣΗΟ
ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΤ ΗΓΝΑΣΗΟ (Ξάνθη)
ΠΡΙΜΗΚΤΡΗ ΜΗΥΑΖΛ
ΑΣΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΔΤΑ ΖΛΗΑ
ΟΤΜΠΑΗ ΥΡΤΑΝΘΖ (πάρτη)
ΣΑΪΚΟ ΗΩΑΝΝΖ
ΣΔΦΑΝΗ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΣΟΓΙΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (Γράμα)
ΣΑΒΟΤΛΑΡΗ ΑΘΑΝΑΗΑ
ΣΑΚΑΚΗ ΓΔΩΡΓΗΟ (Ζράκλειο)
ΣΟΜΠΡΗ ΘΔΟΓΩΡΟ (Θεσσαλονίκη)
ΣΡΑΓΑΚΗ ΘΩΜΑ
ΣΔΣΟΓΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ (Καβάλα)
ΣΔΣΩΝΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ
ΣΙΟΤΓΚΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ
ΦΑΡΙΝΗ ΜΗΥΑΖΛ (Θεσσαλονίκη)

