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ΚΝΛΝ ΔΠΔΗΠ ΚΞΝΟΔΗΡΔ ΛΑ ΞΟΝΠΡΑΡΔΠΔΡΔ ΡΑ ΠΚΦΔΟΝΛΡΑ ΠΑΠ 

ΑΞΝ ΑΡΝΠ ΞΝ ΔΞΗ ΣΟΝΛΗΑ ΡΑ «ΠΑΚΞΝΡΑΟΗΕΑΛ». 

Ππλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Νη εθινγέο ζην Πχιινγφ καο είλαη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεπξαγκέλσλ φζσλ ηελ 
πξνεγνχκελε δηεηία αζρνιήζεθαλ κε ηα ζπλδηθαιηζηηθά πξάγκαηα. 

Πηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε θξηηηθή «έλζελ θαθείζελ» απνηειεί πγηέο θαηλφκελν, αλ 
γίλεηαη κε αγλέο πξνζέζεηο θαη ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 

Ζ παξάηαμή καο σο πιεηνςεθνχζα παξάηαμε θαη κέινο ηνπ απεξρφκελνπ «Ξξνεδξείνπ» είλαη 
θπζηθφ λα δέρεηαη ηε κεγαιχηεξε κεξίδα θξηηηθήο «θαινδερνχκελε» φζν έρεη ηα ζηνηρεία πνπ 
παξαπάλσ αλαθέξακε. 

Δπεηδή φκσο ππάξρεη ζαθήο εθηξνπή απφ απηφλ ηνλ θαλφλα είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 
απαληήζνπκε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο. 

 Δσείς απουασίσατε λα ζαο εθπξνζσπνχκε πξνζηαηεχνληαο ηα ζπκθέξνληά ζαο απφ άδηθεο 
επηζέζεηο κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνπ Π..Ρ.Δ. 

 Δσείς πρέπει να πείτε ότι ζηα ςεχηηθα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαίζρπληα θαη κε ζξάζνο 
γξάθνληαη ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο. 

 Δσείς γνφρίζετε πσο είλαη υέμα φηη δήζελ καο πξνηάζεθε θαη άιιε ιχζε γηα ηε ξχζκηζε ησλ 
δαλείσλ καο. 

 Δσείς πρέπει να γνφρίζετε φηη ελψ πέξαζαλ δχν ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο 
γλσζηνπνηήζεθε ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ θηηξίνπ ηεο Πίλα 16, καο θαηεγνξνχλ γηα ηελ ελνηθίαζε 
γξαθείσλ ελψ ε Ιέθθα δελ είλαη αθφκε έηνηκε. 

 Δσείς μπορείτε να κρίνετε αλ ε πνιηηηθή ησλ ζπλδηθαιηζηψλ, ζπληαμηνχρσλ θαη ελ ελεξγεία, 
θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε ελψ ιέλε ςέκαηα πσο δήζελ καο ζπκπεξηειάκβαλαλ ζηελ 
ηδησηηθή αζθάιηζε. 

 Δσείς θα απαντήσετε ζ’ απηνχο πνπ ζεσξνχλ ηελ παξνπζία ησλ εθιεγκέλσλ ζπλαδέιθσλ ηεο 
πεξηθέξεηαο ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο …. «δαπαλεξή κεηαθίλεζε». 

 Δσείς πρέπει λα απαληήζεηε ζ’ απηνχο πνπ απξνθάιππηα ππνηηκνχλ ηε λνεκνζχλε ζαο κε 
ρνλδξνεηδή ςέκαηα γηα ζηαδηαθή επαλαζχλδεζε ησλ ζπληάμεσλ κε ηνπο ελ ελεξγεία πνπ 
πξνυπνζέηεη αλαηξνπή ηνπ Λ2084/92. 

 Δσείς μπορείτε λα αμηνινγήζεηε ηη ζεκαίλεη ε πξφηαζή ηνπο γηα ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 
Ππιιφγνπ καο κε ηε δεκηνπξγία παξάιιεισλ νξγάλσλ. 

 Δσείς πρέπει λα αλαξσηεζείηε γηαηί ηψξα θάπνηνη ζπκήζεθαλ φηη ππάξρνπλ θαη νη 
ζπληαμηνχρνη, ηη ελλννχλ απηνί πνπ ηψξα επαγγειίδνληαη «ελφηεηα» ελψ κέρξη ζήκεξα ηελ 
ππνλφκεπαλ; 



 

Για όλοσς αστούς τοσς λόγοσς είναι αναγκαίο να απουασίσετε. 

 Βάλτε στο περιθώριο απηνχο πνπ επί ρξφληα απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Π..Ρ.Δ. θαη 
ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Π..Ρ.Δ. απαμίσλαλ ηνπο ζπληαμηνχρνπο.  

 Κφλν εζείο είζηε ικανοί λα ηνπο πείηε «ΝΣΗ» θηάλεη πηα, ε «αλνρή» θαη ε «κεγαζπκία» καο 
ηειείσζαλ. 

 Ζ ώρα της κρίσεφς έυτασε. Πην ρέξη ζαο είλαη λα δηαηεξεζεί ν Πχιινγφο καο Διεχζεξνο – 
Αλεμάξηεηνο  θαη Γεκνθξαηηθφο. 

 Θλείστε τα αστιά σας ζηηο «ζεηξήλεο» ησλ ρζεζηλψλ ζαο «δπλαζηψλ» θαη ζεκεξηλψλ ζαο 
«ζσηήξσλ!!» 

 Ρν ςέκα θαη ε ζπθνθαληία δελ πξέπεη λα πεξάζνπλ 

 

 ΛΑΗ ζηνπο ζπλεπείο ζπλδηθαιηζηέο  

 ΝΣΗ ζηνπο ιατθηζηέο 

 ΝΣΗ ζηε δηάζπαζε θαη ηελ εζσζηξέθεηα 

 ΛΑΗ ζηελ πξαγκαηηθή ζπιινγηθφηεηα, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αμηνπξέπεηα 

 

Κε ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 

 
ΘΙΖΡΝΟΑΘΖ – ΞΝΙΗΑ ΔΙΔΛΖ 
 
ΑΒΑΓΗΑΛΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
ΑΛΓΟΝΙΑΘΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΑΟΠΔΛΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΒΑΓΗΑΛΛΑΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ 
ΒΑΕΝΟΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ 
ΒΔΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
ΓΔΩΟΓΑΘΝΞΝΙΝΠ ΠΡΑΟΝΠ 
ΓΗΩΡΗΡΠΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
ΓΘΝΙΦΗΛΝΞΝΙΝΠ ΔΞΑΚΔΗΛΩΛΓΑΠ 

ΓΟΖΓΝΟΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ 
ΓΞΑΟΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΓΑΟΙΑ ΚΑΟΗΑ 
ΓΖΚΝΞΝΙΝ ΙΝΗΕΑ 
ΓΝΙΘΑΟΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 
ΕΑΣΑΟΗΝΓΑΘΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 
ΘΔΝΦΗΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
ΘΑΒΒΑΓΗΑ - ΠΔΘΔΟΡΕH ΔΙΔΛΖ 
ΘΑΙΑΛΡΕΖΠ ΣΑΟΗΙΑΝΠ 
ΘΑΙΑΟΗΡΖ ΓΟΑΚΚΑΡΩ (ΚΑΡΝΙΑ) 
ΘΑΟΑΓΘΗΝΕΖΠ ΓΑΒΟΗΖΙ 
ΘΑΟΑΘΑΛΑΠΖΠ ΡΟΦΩΛ 
ΘΑΟΑΛΑΠΖΠ ΓΗΝΛΠΗΝΠ 
ΘΑΟΑΛΡΩΛΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 
ΘΑΟΑΠΡΔΟΓΗΝΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 

ΘΑΟΝΕΑΘΖ ΘΔΝΛΚΦΖ 
ΘΝΘΘΗΛΑΘΖΠ ΛΗΘΖΡΑΠ 
ΘΝΙΝΒΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 
ΘΝΠΚΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
 

 
 
ΘΝΡΠΑΚΞΑΠΖ ΑΘΑΛΑΠΗΑ 
ΘΝΛΡΝΟΑΘΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΘΝΟΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΘΝΡΟΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
ΘΩΠΡΝΞΝΙΝ ΣΟΠΑΛΘΖ 
ΙΑΓΝΓΔΟΗΓΝ ΠΡΔΙΙΑ 
ΙΑΠΘΑΟΗΓΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ 
ΚΑΘΑΟΝΛΖ ΑΛΛΑ 
ΚΑΛΡΕΑΟΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 
ΚΑΟΗΛΗΑΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ 
ΚΑΟΔΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΚΔΙΗΠΠΗΛΑΘΖΠ ΑΛΡΩΛΗΝΠ 
ΚΔΛΓΟΗΛΝ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 
ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 
ΚΗΣΑΙΝΞΝΙΝΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
ΚΗΣΝΞΝΙΝ ΦΗΙΗΑ 
ΚΝΟΛΗΑΛΝ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ 
ΚΞΑΙΡΑ ΔΙΔΛΖ 
ΛΔΛΔ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 
ΛΗΣΩΟΗΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΛΡΗΛΗΑΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΜΔΘΑΙΑΘΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΑΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 
ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ 
ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΦΑΛΖΠ 

ΞΑΞΑΪΩΑΛΛΝ ΠΡΔΦΑΛΝΠ 
ΞΑΞΑΙΔΜΗΝ ΠΩΡΖΟΝΙΑ 
ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ ΣΟΖΠΡΝΠ 
ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
 
 

 
 
ΞΑΞΑΠΑΒΒΑΠ ΠΑΒΒΑΠ 
ΞΑΙΗΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ 
ΞΔΡΟΝΙΗΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 
ΟΑΙΙΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 
ΠΑΒΒΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ 
ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
ΠΑΟΑΡΠΝΓΙΝ ΑΛΡΩΛΗΝΠ 
ΠΔΙΡΠΗΘΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
ΠΚΟΛΑΗΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΠΝΙΗΩΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
ΠΞΑΛΝ – ΚΝΑΚΔΙΔΡΕΖ ΑΛΛΑ 

ΠΞΑΛΝΓΑΘΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 
ΠΞΝΟΓΑΙΑΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 
ΠΡΑΚΝΞΝΙΝΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
ΠΦΑΘΗΑΛΑΘΖΠ ΚΟΩΛΑΠ 
ΡΝΡΝΓΑΘΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΡΠΑΘΑΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
ΡΠΑΘΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ 
ΡΠΑΘΗΟΝΓΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
ΡΠΑΘΩΛΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ 
ΡΠΗΑΞΡΠΗΑΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
ΡΠΗΘΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝ ΛΗΘΝΙΔΡΡΑ 
ΡΠΗΛΑΟΖ ΦΗΙΑΟΔΡΖ 
ΡΠΝΚΞΑΛΗΓΝ ΠΡΙΗΑΛΖ 
ΡΠΩΟΖ ΑΠΖΚΗΛΑ 
ΦΑΙΗΑΓΘΑ ΔΙΔΛΖ 

ΣΑΡΕΖΛΗΘΝΙΑΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ 
ΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 
 



   

 

 


