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Πςναδέλθιζζερ, Πςνάδελθοι,
ΝΗ ΚΑΠΘΔΠ ΔΞΔΠΑΛ
Δπεηδή ηειεπηαία θαη ελφςεη ησλ
Ν ΠΙΙΝΓΝΠ ΘΗΛΓΛΔΔΗ
εθινγψλ θάπνηνη πξνζπαζνχλ λα
ζαο πείζνπλ φηη ν Πχιινγφο καο
ΘΑΙΔΗΠΡΔ ΛΑ ΡΝΛ ΞΟΝΠΡΑΡΔΠΔΡΔ
ήηαλ
«λεθξφο»
απφ
ηεο
ζπζηάζεσο ηνπ σο θαη ζήκεξα,
(1943 – 2013) ηνπο ζπκίδνπκε
Ππλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,
ινηπφλ φηη ν «λεθξφο απηφο
Νη εθινγέο ηνπ Καξηίνπ ηνπ 2013 ζα είλαη
Πχιινγνο
έιπζε
ζσξεία
θαζνξηζηηθέο γηα ην κέιινλ (χπαξμε) ηνπ Ππιιφγνπ καο. Ζ
πξνβιεκάησλ.
ελνξρεζηξσκέλε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ δηάθνξνπο
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
ζεζκηθνχο θαη εμσζεζκηθνχο ζπλδηθαιηζηηθνχο παξάγνληεο
γηα ηελ θαηαξρήλ αδξαλνπνίεζε ηνπ Ππιιφγνπ θαη ζηε
Δπαλαζχλδεζε ηνπ κεξίζκαηφο καο κε
ζπλέρεηα ηε δηάιπζή ηνπ, είλαη εκθαλέζηαηε, δεδεισκέλε
ηνλ κηζζφ ησλ ελ ελεξγεία ζπλαδέιθσλ
θαη εμππεξεηεί «άλνκα» πξνζσπηθά, ζπλδηθαιηζηηθά θαη
καο.
Έγθξηζε θαη θαηαβνιή ζην κέξηζκα, θνκκαηηθά ζπκθέξνληα.
Ξξσηφγλσξα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζην Πχιινγν
ζαλ πξψηε δφζε, πνζνζηνχ 35% γηα
ηνπο ζπλαδέιθνπο εθείλνπο πνπ είραλ Ππληαμηνχρσλ Ρξαπέδεο Διιάδνο κε ηελ αηθλίδηα
ηηο πξνυπνζέζεηο.
πξφζθαηε παξνπζία «απηφθιεησλ» ζσηήξσλ, πνπ κε
Αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο (θαηά «ιατθίζηηθα» «αλεδαθηθά» θαη «ζαζξά» επηρεηξήκαηα
ην πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη) κεηά ηελ πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο, φηη είλαη νη
πξφζζεζε ηεο Α.Ρ.Α. ζηε ζχληαμε θαη κνλαδηθνί θαη «ηθαλνί» γηα λα καο ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά
ηνλ ελ ζπλερεία ππνινγηζκφ ησλ καο. Απηφ επηβεβαηψλεη ηνπο θφβνπο καο γηα
νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ (γάκνπ,
επεμεξγαζκέλν ζρέδην θαηαξρήλ νπζηαζηηθήο απαμίσζεο
ηέθλσλ) κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ
ηνπ Ππιιφγνπ καο θαη ζηε ζπλέρεηα δηάιπζήο ηνπ. Πε
1/8/1998. Θαηά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
όζοςρ πιζηεύοςν φηη ν ηέσο Ξξφεδξνο θαη ν ηέσο
απμάλεηαη θαη ην κέξηζκα.
Σνξήγεζε
ζε
φινπο
ηνπο Γξακκαηέαο ηνπ ΠΡΔ ζπλεπηθνπξνχκελνη απφ νκάδα
ζπληαμηνχρνπο Θαζνιηθνχ Γαλείνπ κε ζπλεξγαηψλ ηνπο, ζέινπλ θαη είλαη ηθαλνί φπσο
λα
ιχζνπλ
ηα
πξνβιήκαηα
ησλ
αχμεζε απφ κία ζχληαμε ζε δχν ηζρπξίδνληαη
ζπληάμεηο θαη δχν κεξίζκαηα κε ζπληαμηνχρσλ, ηίζεηαη ζε απηνχο ην εξψηεκα: Γηαηί σο
ηαπηφρξνλε κείσζε επηηνθίνπ απφ 10% ζήκεξα φρη κφλν δε θξφληηζαλ λα βνεζήζνπλ γηα ηε ιχζε
ζε 2% θαη αζθάιηζηξν 1%.
ηνπο αιιά αληηζέησο έβαιαλ αλππέξβιεηα εκπφδηα γηα
Αχμεζε επηδφκαηνο βαζκνχ ίζν κε απηή (π.ρ. ηδησηηθή αζθάιηζε, επίδνκα θεληξηθήο
απηφ πνπ ειάκβαλαλ νη ελ ελεξγεία Ρξαπέδεο, έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, βειηίσζε ησλ
ππάιιεινη ηελ 31/12/92 κε αλαδξνκηθή
φξσλ δαλεηνδφηεζεο, εζληθή αληίζηαζε, δηαζθάιηζε
ηζρχ απφ 1/6/1999.
πεξηνπζίαο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, νηθνλνκηθή ελίζρπζε
Αλαπξνζαξκνγή
ηνπ
επηδφκαηνο
πνιπεηίαο απφ 1,5% ζε 1,75% γηα θάζε ηνπ ΠΠΡΔ, ελίζρπζε παξαζεξηζκνχ ζε άγνλα λεζηά);
έηνο ππεξεζίαο θαη γηα φζνπο Κήπσο δε κπνξνχζαλ; Ή κήπσο δελ ήζειαλ; Θαη αλ δελ
ζπληαμηνδνηήζεθαλ κέρξη ηηο 31/12/92 κπνξνχζαλ ηφηε πνπ ήζαλ ελ ελεξγεία θαη είραλ
απμεκέλεο δπλάκεηο πψο ζα κπνξέζνπλ ηψξα;
κε ηζρχ απφ 1/1/2000.
πνγξάθεθαλ ηα ζπκβφιαηα αγνξάο Ξξνθεξχζζνληαο απεξγία ησλ ζπληαμηνχρσλ; Θαη αλ δελ
ελφο ρψξνπ (Ιέζρεο) γηα ηνπο ήζειαλ ηφηε δειαδή ήηαλ «ερζξνί» ησλ ζπληαμηνχρσλ,
ζπλαδέιθνπο ηεο Θεζζαινλίθεο 152,94 γηαηί ηψξα μαθληθά ηνπο αγάπεζαλ; Κήπσο ην δήηεκα

η.κ. (αίηεκα πνπ ρξφληδε, πξνεγνχκελν
αθίλεην 35 η.κ.).
8. Σνξήγεζε ζην Κέξηζκα ελφο αθφκα
πνζνζηνχ 10% (γηα ην έηνο 1999) ζην
ήδε ρνξεγνχκελν 45%.
9. Σνξήγεζε
έθηαθηεο
νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο γηα ην έηνο 2000, 100.000
δξρ ζε φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο.
10.
Σνξήγεζε εηήζηαο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο ζην Πχιινγφ καο απφ ηελ
Ρ.Δ. πνζνχ 12.000.000 δξρ για ππώηη
θοπά ζηελ ηζηνξία ηνπ Ππιιφγνπ.
11.
Σνξήγεζε για ππώηη θοπά ζηελ
ηζηνξία
ζηεγαζηηθψλ
θαη
επηζθεπαζηηθψλ δαλείσλ απφ ηελ Ρ.Δ.
ζηνπο ζπληαμηνχρνπο.
12.
Σνξήγεζε, για ππώηη θοπά,
επηδφηεζεο ζηνπο ζπληαμηνχρνπο γηα
δηαθνπέο ζηα παξακεζφξηα λεζηά.
13.
Βειηίσζε ησλ φξσλ ρνξήγεζεο
ζηεγαζηηθψλ
δαλείσλ
ζηνπο
ζπληαμηνχρνπο (κείσζε ηνπ επηηνθίνπ
απφ 4% ην 2001 ζε 3% ην 2002).
14.
Σνξήγεζε απμεκέλεο ηεο έθηαθηεο
νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο
ζηνπο
ζπληαμηνχρνπο απφ 110.000 δξρ γηα ην
2000 ζε 120.000 δξρ ην 2001.
15.
Θάιπςε ηνπ ππνινίπνπ 30% ησλ
απσιεηψλ εθ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Λ
2084/92.
16.
Αχμεζε ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο
ηνπ
Ππιιφγνπ
γηα
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο απφ 35.216,43
€ ζε 38.000 €.
17.
Βειηίσζε ησλ φξσλ επηδφηεζεο
ησλ δηαθνπψλ ζε παξακεζφξηα λεζηά
(ρξφλνο άζθεζεο δηθαηψκαηνο απφ 8,5
κήλεο ζε 10 κήλεο), αχμεζε εκεξψλ
επηδφηεζεο απφ 7 ζε 10 εκέξεο
εηεζίσο, αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο
εκεξήζηαο επηδφηεζεο απφ 29 € ζε 35
€.
18.
Λφκνο 3193/20.11.2003 κε ηνλ
νπνίν νξηζηηθνπνηήζεθε ε εμαίξεζή καο
απφ ηελ έληαμή καο ζην Η.Θ.Α.
19.
Ππλερίζζεθε ε θαηαβνιή ηεο
έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πξνο
ηνπο ζπληαμηνχρνπο ζπλαδέιθνπο καο
400 € ζε δχν δφζεηο (200 € θαη 200 €)
20.
Θαηαβιήζεθε απφ ηελ Ρ.Δ. ζην
Πχιινγφ καο ην πνζφ ησλ 38.000 € γηα
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
21.
Δγθξίζεθε ε αχμεζε ηεο πεξηφδνπ
γηα πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ ζε
αθξηηηθά λεζηά θαηά 2 κήλεο θαη έηζη
θαιχπηεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο φινπ
ηνπ έηνπο.
22.
Γεκηνπξγία Ξαξαξηεκάησλ ηνπ

είλαη «ιεπηφλ»;
Όζεο θαη φζνη απφ εζάο απνξνχζαηε, πνίνπο
ελλννχζακε, φηαλ πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο γξάςακε ζε
αλαθνίλσζε καο γηα «λένπο ζπληαμηνχρνπο παιηνχο
ζπλδηθαιηζηέο επηθίλδπλνπο γηα ηνλ ζχιινγν ησλ
Ππληαμηνχρσλ θαη γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπ.
Ήξζε ε ψξα θαη ε ζηηγκή λα ηνπο αληηκεησπίζεηε. Δίλαη
απηνί πνπ πεξηθέξνληαη αλά ηε ρψξα δεηψληαο ζαο λα
ππνγξάςεηε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζπλδηθαιηζηηθήο
παξάηαμεο, γη απηφ θαιφ είλαη λα γλσξίδεηε ηηο βαζηθέο
αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πξφγξακκα θαη ηε ιεηηνπξγία απηήο
ηεο παξάηαμεο, φρη γηα θαλέλα άιιν ιφγν, αιιά γηα λα κε
ηζρπξηζηείηε ζην κέιινλ άγλνηα ή παξαπιάλεζε. Όπσο
ινηπφλ αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε ζπγθξφηεζεο &
ιεηηνπξγηάο ηεο «λέαο απηήο παξάηαμεο». Ζ βαζηθή αξρή
είλαη φηη
«… δελ ππάξρεη ην παξακηθξφ πεξηζψξην
ζπλέρηζεο ηεο ζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππιιφγνπ καο
..».
Κεηά απφ ηελ εγγξάθσο δεδεισκέλε πξφζεζε ηνπο λα
δηαιχζνπλ ην Πχιινγφ καο εζείο ζα ζπλαηλέζεηε
ζ΄απηφ;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ επί νιφθιεξεο
δεθαεηίεο ήζαλ «απνζπαζκέλνη» ζηνλ Π..Ρ.Δ. ελψ εζείο
δνπιεχαηε ζηελ Ρξάπεδα;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ ρσξίο λα πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο έπαηξλαλ αθψιπηεο πξναγσγέο σο ηνλ βαζκφ
ηνπ πνδηεπζπληή;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
εμνπζία ηνπ ζπλδηθαιηζηή «έιπλαλ θαη έδελαλ» θαηά ην
δνθνχλ;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε
απηνχο πνπ θάλνληαο
«θαηάρξεζε» εμνπζίαο πίθξαλαλ αξθεηνχο απφ εζάο;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε «ζπλεξγάηεο» ηεο θνκκαηηθήο
«θακαξίιαο»;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ ζρεδίαδαλ λα ζαο
πεηάμνπλ έμσ απφ ηελ ηδησηηθή, λνζνθνκεηαθή θαη
θαξκαθεπηηθή αζθάιηζε;
Θα ζπλεξγαζηείηε κ΄απηνχο πνπ ζακπνηάξηδαλ θάζε
αίηεκα ηνπ Ππιιφγνπ Ππληαμηνχρσλ;
Όηαλ απηφ
εξρφηαλ ζηα αξκφδηα φξγαλα δειαδή ζην Γεληθφ
ζπκβνχιην ηεο ΡηΔ ή ζηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ηνπ
ηέσο Ρακείνπ Ππληάμεσλ θαη ηέσο Κεηνρηθνχ;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ ςήθηζαλ γηα λα κε
καο ρνξεγεζεί ην επίδνκα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζε
φζνπο ην εδηθαηνχλην ;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ ςήθηζαλ ελαληίνλ ηνπ
αηηήκαηνο καο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ 400€;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ κεζφδεπζαλ λα
ρνξεγεζεί ην επίδνκα ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ζε
ειάρηζηνπο
ζπληαμηνχρνπο
ζηεξψληαο
ηνπο
πεξηζζφηεξνπο απφ απηφ;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ αδηαθφξεζαλ φηαλ

Ππιιφγνπ ζηα Ησάλληλα, Θαιακάηα θαη
Σαληά.
23.
Αγνξάζηεθαλ ζηα Ησάλληλα θαη ην
Ζξάθιεην αθίλεηα, φπνπ ζα ζηεγάδνληαη
ηα εθεί παξαξηήκαηά καο.
24.
Αχμεζε
ηεο
εκεξήζηαο
επηρνξήγεζεο απφ 35 ζε 45 επξψ γηα
πξαγκαηνπνίεζε
δηαθνπψλ
ζηα
αθξηηηθά λεζηά απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο
ζπλαδέιθνπο καο.
25.
ινπνίεζε ηνπ Λ 3232/2004 γηα
ηελ θαηαβνιή ηεο Α.Ρ.Α..
26.
Αχμεζε ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο ηνπ Ππιιφγνπ καο γηα
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο απφ 38.000 €
ζε 50.000 €.
27.
Δπιζηποθή από ηο Κεηοσικό
Ραμείο όλων ηων κπαηήζεων ςπέπ
Ι.ΑΦ.Θ.Α.
28.
Θαηαβνιή 2εο δφζεο ηεο έθηαθηεο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο.
29.
Θαηαθέξακε λα απνηξέςνπκε ηελ
ΔΜΑΗΟΔΠΖ καο απφ ηελ αζθάιηζε ζε
ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
30.
Δπηζηξνθή ησλ παξαθξαηεζέλησλ
σο εηδηθή εηζθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ Λ
2084/1992
(απφ
ην
Ρακείν
Ππληάμεσλ). Κεηά απφ παξέκβαζή ηνπ
Ππιιφγνπ καο ην Γ.Π. ηνπ Ρακείνπ
Ππληάμεσλ
ζηε
ζπλεδξίαζε
ηεο
11.7.2006 απνθάζηζε ηελ επηζηξνθή
ησλ θξαηήζεσλ ππέξ Ι.Α.Φ.Θ.Α., ζε
ηξεηο δφζεηο αληί ησλ πέληε πνπ
πξνέβιεπε ν Λφκνο.
31.
Ρν
πνπξγείν
Απαζρφιεζεο,
θάλνληαο δεθηφ ην αίηεκα ηεο
Ν.Π.Ρ.Ν.Δ. γηα βειηίσζε ησλ φξσλ
ελζσκάησζεο ηεο Α.Ρ.Α., απέζηεηιε
πξνο ηα αξκφδηα Ρακεία έγγξαθν κε
λέεο νδεγίεο. Ρν Γ.Π. ηνπ Ρακείνπ
Ππληάμεσλ ζηηο 11.12.2006 απεθάζηζε
ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζήο ηνπ
πνπξγείνπ. Ρε ζηηγκή πνπ νη
ζπλάδειθνη ησλ άιισλ ηξαπεδψλ
επξίζθνληαη
ζηε
θάζε
ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο
(έρνπλ
ζηείιεη
εμψδηθα ζηα αξκφδηα Ρακεία) γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ, εκείο πξψηνη
θαηνξζψζακε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ
έγθαηξε αιιά θαη νινθιεξσκέλε
εθαξκνγή
ηνπ Λφκνπ (σθεινχληαη
άιινη 1.000 πεξίπνπ ζπλάδειθνη).
32.
Κεηά απφ πνιπεηείο πξνζπάζεηεο
ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ Ππιιφγνπ καο ην
Γ.Π. ηεο Ρ.Δ. ελέθξηλε ηελ επηρνξήγεζε
ζπλάδειθσλ πνπ θηινμελνχληαη ζε
νίθνπο επγεξίαο.

καο έγηλε πεξηθνπή ηνπ «Δπηδφκαηνο Ηζνινγηζκνχ»;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ ζηάζεθαλ αξλεηηθά
φηαλ ε ΡηΔ απνθάζηζε λα ρνξεγήζεη ζηεγαζηηθά δάλεηα
θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ πξνθεηκέλνπ λα
επηηχρνπλ επλντθή ξχζκηζε ησλ επηηνθίσλ επί ησλ
ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηνπο ελ ελεξγεία απεκπφιεζαλ
ηε πάγηα ηαθηηθή ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο θαη γηα ηνπο
Ππληαμηνχρνπο;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ δελ είραλ ηελ ηππηθή
έζησ επαηζζεζία λα επραξηζηήζνπλ ην Γ.Π. ηνπ
Ππιιφγνπ καο γηα κία δηφινπ επθαηαθξφλεηε νηθνλνκηθή
ελίζρπζε 100.000 € πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ Π..Ρ.Δ.;
Πεκ: δελ κάζακε πνηέ πνπ πήγαλ απηά ηα ρξήκαηα
φπσο δελ καζαίλακε ρξφληα ηψξα πνπ πήγαηλαλ νη
θξαηήζεηο πνπ γίλνληαλ ζηηο ζπληάμεηο καο ππέξ
Π..Ρ.Δ. χςνπο 6.000-8.000€ κεληαίσο;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ ζηήξημαλ ηε
δεκηνπξγία ηεο «ραβνχδαο»; Κηαο δηεχζπλζεο φπνπ ε
Ρξάπεδα έζαςε ηθαλφηαηα ζηειέρε ηεο γηα λα
ηθαλνπνηήζεη «θνκκαηηθέο επηινγέο»;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ άθεζαλ ηελ Ρξάπεδα
λα παξαζχξεη ζε κία θαηαζηξνθηθή
«Δζεινπζία»
εθαηνληάδεο ζπλαδέιθνπο; Π΄ απηνχο ζπκπαξίζηαηαη
ηψξα ελεξγά ν θπξηφηεξνο εκπλεπζηήο, ζπληνληζηήο θαη
εθηειεζηήο απηήο ηεο πξάμεο (ν ζπλάδειθνο) θ. Ζιίαο
Θπξηαθαλησλάθεο.
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ ρξφληα ηψξα
«αλέρηεθαλ», γηαηί έηζη ηνπο εμππεξεηνχζε, ηην
αποζύνδεζη ηηρ ζύνηαξηρ απφ ηνλ κηζζφ θαη ηψξα
ζαο «ππφζρνληαη» ηην επαναζύνδεζη είλαη δπλαηφλ
λα πηζηέςεηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο; (Λφκνο 2084/92)
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ αθνχ ηερλεέλησο καο
αλάγθαζαλ
λα
εγθαηαιείςνπκε
ηελ
Πίλα
16
πξνζπάζεζαλ λα καο αθήζνπλ άζηεγνπο επί 1 ½ ρξφλν
έσο ηψξα, κεζνδεχνληαο ηελ αδξαλνπνίεζε ηνπ
Ππιιφγνπο καο, ιφγσ νπζηαζηηθήο έιιεηςεο δσηηθνχ
ρψξνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ θαη εμππεξέηεζεο ησλ
ζπλαδέιθσλ;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ απαηηνχζαλ «ελνίθην»
γηα ηελ παξακνλή ηνπ Ππιιφγνπ καο ζηελ Πίλα 16;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ ζέιεζαλ λα
κεηαθέξνπλ ηα γξαθεία ηνπ ζπιιφγνπ καο ζηα ππφγεηα
ηεο Πίλα 16 θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ
θηηξίνπ;
Θα ζπλεξγαζηείηε κε απηνχο πνπ έρνπλ σο ζχλζεκα
ηνπ ην «Όινη καδί» αιιά δειψλνπλ φηη δελ ππάξρεη
ιφγνο χπαξμεο ηνπ Ππιιφγνπ καο θαη ελψ ππάξρνπλ
αμηνπξεπή γξαθεία ηνπ Ππιιφγνπ καο ζηε Σξ. Ιαδά 1
απηνί επηδεηθηηθά πξαγκαηνπνηνχλ ζπλεδξηάζεηο ζε άιιν
ρψξν;

Ππλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,
Ζ παξάηαμε καο αμηνινγψληαο ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα δεδνκέλα, πάληα κε γλψκνλα ην
ζπκθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ έρεη θαηαξηίζεη έλα δηεθδηθεηηθφ πιαίζην κε δχν άμνλεο, έλα
«πνιηηηθφ» πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα λφκσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ φπνπ ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ ΝΠΡΝΔ γίλνληαη ελέξγεηεο γηα ιχζεηο αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ θαη έλα «ελδνηξαπεδηθφ»
πνπ αθνξά ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Ρξάπεδαο θαη δελ εκπίπηνπλ
άκεζα ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο π.ρ. βειηίσζε ησλ φξσλ δαλεηνδφηεζεο, ρνξήγεζε έθηαθηεο
νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, ρνξήγεζε δαλείσλ ζπληάμεσλ θαη κεξηζκάησλ κε ρακειφ επηηφθην θαη
επαλαρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ θαη επηζθεπαζηηθψλ δαλείσλ.
Δκείο ζπλάδειθνη ην θαζήθνλ καο ην θάλακε ελεκεξψλνληάο ζαο, ε επζχλε πιένλ αλήθεη ζε
ζαο –ΠΖΚΔΟΑ – ΡΩΟΑ – ΑΟΗΝ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΑΟΓΑ.
Ππλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,
Έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηελ νξζή θξίζε ζαο, ζαο θαινχκε λα ππεξςεθίζεηε ην
ςεθνδέιηην καο ππνζρφκελνη φηη ζα ζπλερίζνπκε λα αγσληδφκαζηε γηα ην ζπκθέξνλ φισλ καο.

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

