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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ξεκινώντας να γράφω τις σκέψεις μου, να
μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου και να
σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που
μου δείξατε 43 ολόκληρα χρόνια (υπηρεσιακής και συνδικαλιστικής ενασχόλησής μου
στην Τράπεζα), μου ήρθε στο νου ο στίχος
του Σεφέρη:
“Μέσα στη θλίψη της απέραντης
μετριότητας που μας πνίγει από παντού,
παρηγοριέμαι ότι κάπου κάποιοι
πεισματάρηδες αγωνίζονται
να εξουτερώσουν τη φθορά”.
Ο στίχος αυτός μ’ εκφράζει απόλυτα και δίνει το “στίγμα” μου κι αν δεν ήταν εγωιστικό,
θα έλεγα ότι καθόρισε την πορεία μου.
Στην πολύχρονη πορεία μου, υπήρξαν
πολλοί σταθμοί και τη σημάδεψαν πολλά
γεγονότα:
Σκληρή εποχή Ανδρεάδη - Δεκαετία
ευημερίας,ανθρώπινης σχέσης (1981-1990).
- Μεγαλειώδης αγώνας 46 ημερών.
Δεν θέλω να κρίνω φίλους, συντρόφους,
συνεργάτες (αχάριστους). Τους αφήνω στην
κρίση σας.
Δέκα χρόνια μετά νιώθω δικαιωμένος, αν
και θα μπορούσαμε όλοι μαζί να αποτρέψουμε τη σημερινή νοσηρή πραγματικότητα.
Φυσικά και κάναμε υπερβολές και λάθη,
αλλά δράση χωρίς λάθη δεν γίνεται!
Χαίρομαι που μπορώ να σας κυττώ κατάματα, να σας σφίγγω το χέρι και νιώθω ικανοποιημένος που κι εσείς ανταποκρίνεστε.
Συνάδελφοι,
Η πορεία μου έμοιαζε σαν ένα μακρύ ταξίδι.
Ένα ταξίδι που δεν έφτασε στην Ιθάκη,
αλλά ήταν ...όμορφο.
Γιάννης Μαρκάκης

Όλα στη ζωή έχουν αρχή και τέλος.
Η αρχή (το ξεκίνηµα) έγινε στις 29 Σεπτέµβρη του 1979 και το τέλος (η ολοκλήρωση)
ήρθε στις 29 Σεπτέµβρη του 2009
2009.
Τριάντα ολόκληρα χρόνια µετά, ο κύκλος
έκλεισε.
έκλεισε
Τριάντα χρόνια οργάνωσης, δράσης, αγώνα, προσφοράς της ΔΗΣΚ
ΔΗΣΚ,, της παράταξης που
έβαλε τη σφραγίδα της στα “συνδικαλιστικά µας πράγµατα” και κατέγραψε σηµαντικές
επιτυχίες στο βιβλίο της ιστορικής διαδροµής
του ιστορικού και συνάµα δυναµικού σωµατείου της Ιονικής Τράπεζας.
Πέντε χρόνια στην αντιπολίτευση, µε
µια ζηλευτή οργάνωση, δράση και συµµετοχή στους αγώνες, προτάσεις και εποικοδοµητική κριτική.
15 χρόνια στη Διοίκηση του Συλλόγου φέραµε την αλλαγή στη συνδικαλιστική
πρακτική και νοοτροπία, πολιτικοποιήσαµε
(χωρίς να κοµµατικοποιήσουµε) τη δράση
µας, δηµιουργήσαµε ένα καλά οργανωµένο,
αγωνιστικό και δυναµικό σωµατείο, στηρίξαµε την ΟΤΟΕ στους αγώνες του κλάδου µας,
υπηρετήσαµε πιστά το σύνολο των εργαζοµένων, δώσαµε λύση σε χρονίζοντα προβλήµατα και καταγράψαµε σηµαντικές θεσµικές,
οικονοµικές και υπηρεσιακές κατακτήσεις.
Δέκα χρόνια (1999-2009) στην “αντίσταση” κατά του “κατακτητή” που άλωσε την
Ιονική, αλλοτρίωσε συνειδήσεις και εξαγόρασε παλιούς “συντρόφους” και “συναγωνιστές”.
Τα πέτρινα αυτά χρόνια σταθήκαµε µε συνέπεια στο πλευρό των δοκιµαζόµενων
(από τις διώξεις και την αυθαιρεσία
του νέου εργοδότη) εργαζόµενων
στην πρώην Ιονική.

Βρεθήκαµε δίπλα τους µε καταγγελίες στο
Υπουργείο Εργασίας, µάρτυρες στα δικαστήρια,
συγκρουστήκαµε µε τον εργοδοτικό συνδικαλισµό και συνεχίσαµε την έκδοση της µαχητικής
εφηµερίδας µας, µε ουσιαστικές παρεµβάσεις
στα ασφαλιστικά και εργασιακά προβλήµατά
µας.
Είχε προηγηθεί (1998) ο µεγαλειώδης
αγώνας µας των 46 ηµερών ενάντια στο
ξεπούληµα της Ιονικής, µε ευθύνη της ΔΗΣΚ
στην ηγεσία του Συλλόγου και πρωταγωνιστές
τους εργαζόµενους.
Στον αγώνα αυτό δεν ηττηθήκαµε, αλλά προδοθήκαµε!
Προδοθήκαµε από το δεξιό-εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ του Σηµίτη, που παρέδωσε (χάρισε)
την Ιονική στο αδηφάγο ιδιωτικό κεφάλαιο,
άνευ όρων.
Προδοθήκαµε από συντρόφους-συναγωνιστές, που δεν άντεξαν και από τις ηγεσίες της
ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ, που πήραν αντιπαροχή
βουλευτικές έδρες και διευκόλυναν το ξεπούληµα της Τράπεζας.
Όµως όλοι τιµωρήθηκαν.
τιµωρήθηκαν. Οι πολιτικοί βρέθηκαν στα αζήτητα και οι συνδικαλιστές έχουν
παραδοθεί στη λήθη από τους συναδέλφους.
Η ΔΗΣΚ αποµακρύνθηκε από την ηγεσία του
Συλλόγου, ο δυναµικός Σύλλογος ουσιαστικά
διαλύθηκε, το “κάστρο” αλώθηκε, ο “κατακτητής” κυριάρχησε.
Εµείς δεν τους συγχωρούµε, γιατί άφησαν
τους εργαζόµενους ανυπεράσπιστους!
συνέχεια στη σελ. 2

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Ο κύκλος έκλεισε...γιατί ήρθε η ώρα, τα δεδοµένα άλλαξαν.
Όµως εµείς
l Δεν θα σιωπήσουµε
l Δεν θα χαθούµε
l Δεν θα ιδιωτεύσουµε
Θα παρεµβαίνουµε
στα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά και συνδικαλιστικά
δρώµενα, σαν υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες.
Θα παίρνουµε θέση
στις εξελίξεις που έρχονται µε καταιγιστικό ρυθµό για Ασφαλιστικό και Εργασιακές Σχέσεις.

Είµαστε υπερήφανοι που δεν συναινέσαµε, δεν προσυπογράψαµε την πώληση.
Είµαστε υπερήφανοι που “ηγηθήκαµε” αυτού του Αγώνα...
l Ενός αγώνα που δεν πήγε χαµένος.
l Ενός αγώνα - µήνυµα αντίστασης και αξιοπρέπειας στην κοινωνία.
l Ενός αγώνα που θα καταγραφεί µε ανεξίτηλα γράµµατα στην ιστορία του
Συνδικαλιστικού Κινήµατος.
Σήµερα που ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος, είµαστε υπερήφανοι που µπορέσαµε και κρατήσαµε την αξιοπρέπειά µας.
Κι ας µείναµε λίγοι...
Λίγοι, όπως και το 1979 που ξεκινήσαµε.

Θα επιδιώξουµε
τη δηµιουργία Φορέα µε τη συµµετοχή όλων µας (εν ενεργεία και συνταξιούχοι), µε σκοπό:
l Τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας Συλλόγου και Ιονικής Τράπεζας.
l Íα κρατήσουµε ζωντανή µια παράδοση 160 χρόνων.
l Να καταγράψουµε τους ηρωικούς µας αγώνες.
l Να υπενθυµίσουµε τη συνεισφορά µας στους αγώνες του
κλάδου µας.
l Να µη χάσουµε τη µεταξύ µας επαφή και επικοινωνία.
l Να συµµετάσχουµε στους αγώνες για τη διατήρηση των
κατακτήσεων και του Ασφαλιστικού, που κινδυνεύουν.
Αυτό είναι το στίγµα µας και η νέα µας έκφραση.
Ξεκινάµε µε το ΣυνΔεσµο Ιονικής
Ιονικής,, φιλιδοξώντας να
µαζικοποιηθεί, µε τη δική σας συµµετοχή, να γίνει δεσµός
Αλληλεγγύης και Ενότητας του συνόλου των εν ενεργεία και
συνταξιούχων της Ιονικής, µε στόχο τη µετεξέλιξή του σε
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Η Ε.Γ. ΤΗΣ ΔΗΣΚ
Γιάννης Μαρκάκης, Μανόλης Βασιλάκης, Μαρία Κανάκη,
Κώστας Κούλης, Παναγιώτης Χαλικιάς
Στη µνήµη Κώστα Τσαβλή
Η ΔΗΣΚ κατέθεσε ενδεικτικά ένα ποσό στο σύλλογο
“Το χαµόγελο του παιδιού” στη µνήµη του αγαπητού
συναδέλφου Κώστα Τσαβλή, που έφυγε πρόωρα και
αναπάντεχα στα 45, παραµονές Χριστουγέννων.
Στη σύζυγο και τα παιδιά του
θερµά συλληπητήρια.

Σηµ.: Το υπόλοιπο, συν τις όποιες συνδροµές, θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη
έκδοσης του Δελτίου Νο 60 και τη δηµιουργία της ιστοσελίδας της ΔΗΣΚ.
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Απελλού 4, 105 51 Αθήνα u Τηλ.: 213 - 0145916 (σταθερό) u Fax: 210 - 3243.985
Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Μαρκάκης - Ανθίµου Γαζή 6, 143 46 Ηλιούπολη
Συντακτική Επιτροπή: Γ. Μαρκάκης, Π. Χαλικιάς, Μ. Βασιλάκης, Κώστας Κούλης

1979:: Στις 29 Σεπτέμβρη ιδρύεται η ΔΗΣΚ με πρωτοβουλία του
1979
Προέδρου του ΣΥΙΛΤΕ Γιάννη Μαρκάκη. Τη Διακήρυξη υπογράφουν 70
αγωνιστές συνάδελφοι.
1980:: Μέσα σε δύσκολες για το συνδικαλιστικό κίνημα συνθήκες
1980
(αυταρχικό καθεστώς Δεξιάς), η ΔΗΣΚ οργανώνεται, αγωνίζεται για
τους εργαζόμενους. Τα στελέχη της δικιμάζουν τις διώξεις.
1981-1982:: Η μεγάλη Αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της πατρίδας
1981-1982
μας. Καλλίτερες συνθήκες για το συνδικαλιστικό κίνημα. Η ΔΗΣΚ παλεύει για την Αλλαγή στο Σύλλογο.
1983:: Εκλογές στο Σύλλογο, με πρώτη δύναμη τη ΔΗΣΚ (44%).
1983
Σχηματισμός Δημοκρατικού προεδρείου, ύστερα από 30 χρόνια.
1984-1985:: Η πιο δημιουργική διετία στην ιστορία του Συλλό1984-1985
γου. Δημοκρατία στο Σύλλογο - Κατακτήσεις για τους εργαζόμενους.
1986-1987:: Η δημιουργική πορεία διακόπτεται. ΔΑΚΕ και ΕΝΙ1986-1987
ΑΙΑ σχηματίζουν Προεδρείο μειοψηφίας και κομματικής συναλλαγής.
Το Δεκέμβρη του 1987, η συμμαχία καταρρέει και εκλογές ξανά. Οι εργαζόμενοι φέρνουν τη ΔΗΣΚ αυτοδύναμη στο Σύλλογο.
1988-1989:: Προσπάθεια της ΔΗΣΚ για ανασυγκρότηση του
1988-1989
Συλλόγου.
1990-1993:: Τριετία, που το συνδικαλιστικό κίνημα αντιμετώπισε
1990-1993
ολομέτωπη επίθεση της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής της Νέας
Δημοκρατίας. Η ΔΗΣΚ, μέσα από το Σύλλογο και την ΟΤΟΕ, παλεύει για
τη διατήρηση των κατακτήσεών μας.
1994:: Νέο ξεκίνημα. Νέα ελπίδα. Η πολιτική συγκυρία (εκλογές του
1994
Οκτώβρη) ανοίγει νέους ορίζοντες και προοπτικές για τους εργαζόμενους. Η ΔΗΣΚ κερδίζει στις εκλογές του Μάρτη με πλειοψηφία (64%).
1995-1997:: Η κυριαρχία της ΔΗΣΚ εδραιώνεται (εκλογές 1996).
1995-1997
Το δημιουργικό έργο του Συλλόγου συνεχίζεται με νέες κατακτήσεις. Οι
εργαζόμενοι, συσπειρωμένοι στο Σύλλογ, παλεύουν για την ανάπτυξη
και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της Ιονικής Τράπεζας.
1998:: Η ΔΗΣΚ, μέσα από το Σύλλογο, αντιδρά σθεναρά στο ξεπού1998
λημα της Ιονικής και ηγείται του μεγαλειώδη αγώνα των 46 ημερών. Η
Τράπεζα δεν πωλείται, αλλά ο Γιάννης Μαρκάκης αποκαθηλώνεται από
τους γνωστός “συντρόφους”.
1999:: Με αντιπάλους το ΠΑΣΟΚ και τη Διοίκηση, που εκβιάζουν, η
1999
ΔΗΣΚ παίρνει 30%. ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ δίνουν το “πράσινο φως” για το
ξεπούλημα της Ιονικής!
200-2009:: Η ΔΗΣΚ αντιστέκεται στις αυθαιρεσίες του “κατα200-2009
κτητή” και στηρίζει τους εργαζόμενους.
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Λογαριασμός Αρωγής παιδιών
Εστιατόριο Θεσσαλονίκης - Ηρακλείου
Ανοιχτά Συμβούλια
Συμμετοχή
Επίδομα Ινστιτούτου
Προεξόφληση εφάπαξ
Βράβευση αριστούχων
Μείωση επιτοκίου Ιονοκάρτας

Αυξήσεις επιδομάτων
Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας
l Ατομικά δάνεια για όλους
l Αναβάθμιση συναδέλφισσας
l
l

Κανονισμός Πληροφορικής
Επιδότηση πολιτιστικών
l Πρόσθετη ιατρική περίθαλψη
l Αποζημίωση αποχωρούντων
l Παιδική Μέριμνα συνυπηρετούντων
l
l

l
l
l
l
l
l
l
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Ασφαλιστική εξομοίωση
Πρόσθετη ασφάλιση
Περιφερειακές Συσκέψεις
Προσλήψεις - Σεμινάρια
Τράπεζα Αίματος
Φθηνές Διακοπές
Ένταξη Φυλάκων

Μείωση χρόνου μετατάξεων
Στεγαστικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο
Προτάσεις για την ανάπτυξη
και σωστή λειτουργία της Τράπεζας
Απόκτηση Πολιτιστικού Κέντρου
Παρέμβαση σε κοινωνικά προβλήματα

Πριν 30 Χρόνια, 72 θαρραλέοι-αγωνιστές συνάδελφοι, µέσα
σε δύσκολο κοινωνικό γίγνεσθαι (σκληρή δεξιά διακυβέρνηση) υπέγραφαν την παραπάνω Διακήρυξη και άνοιγαν το
δρόµο για µια νέα πορεία του συνδικαλιστικού κινήµατος,
που άλλαξε τα δεδοµένα εκείνης της εποχής.

Κάποιοι απ’ αυτούς, δυστυχώς, έφυγαν πρόωρα από κοντά
µας, αλλά δεν τους ξεχνάµε. Η Διακήρυξη είναι επίκαιρη και
σήµερα, πιστεύουµε, καθώς το συνδ. κίνηµα χρειάζεται ανανέωση, αλλαγή. Χρειάζεται µια νέα Διακήρυξη. Ας πάρουν
την πρωτοβουλία οι νέοι.

ÅËÅÕÈÅÑÏÔÕÐÉÁ 28/1/1999
ΕΘΝΟΣ 27/1/1999
Εκλογές στο Σύλλογο Ιονικής, με την ΠΑΣΚΕ σε ρόλο διασπαστή
και “σύμμαχο” των “μνηστήρων” της Ιονικής.
Η περιπέτεια των εργαζομένων στην Ιονική αρχίζει...

Ó÷ćďČă

Ç ÷áìÝíç åõêáéñßá

ß ÔĀøü ÓøĆă

Ùčü 30 ĆüĄ xćöĉĈ đċùĈĄü, xĉĒ ČĒµµĀčöđď
ĀĈĀċĂç Ččă ÿċçČă ĆüĄ ČčĉĒĐ üĂĊĈĀĐ čăĐ éëéÝ,
ă üxĀċĂøü čďĈ 45 ăµĀċĊĈ čďĈ ĀċĂüēĉµöĈďĈ
čăĐ àĉĈĄĆ÷Đ ÷čüĈ ă ČăµüĈčĄĆùčĀċă ČčĄĂµ÷ čăĐ
xċĉČďxĄĆ÷Đ µĉĒ ÿĄüÿċĉµ÷Đ.
Ù÷µĀċü, 10 đċùĈĄü µĀčç, µĀ üxùČčüČă üxù čü
ĂĀĂĉĈùčü,
ÔĀďċĊ
ùčĄ ĉ µĀĂüćĀĄĊÿăĐ ĀĆĀøĈĉĐ üĂĊĈüĐ, ùđĄ µùĈĉ
ÿĀĈ x÷ĂĀ đüµöĈĉĐ, üććç üĈčøĎĀčü:
3 ÛāûxĈĄČĀ ČĒĈĀĄÿ÷ČĀĄĐ.
3 ïÿďČĀ µüĎ÷µüčü üąĄĉxċöxĀĄüĐ.
3 ïČčĀĄćĀ µ÷ĈĒµü üĈčøČčüČăĐ ČčăĈ ĆĉĄĈďĈøü.
òčüĈ öĈüĐ ĂĈ÷ČĄĉĐ ĆüĄ ēďĈčüĈùĐ üĂĊĈüĐ, µĀ
ĉµùāďĈĀĐ üxĉāçČĀĄĐ, µüēĄĆöĐ, üĈĉĄđčöĐ, ÿăµĉĆċüčĄĆöĐ ÿĄüÿĄĆüČøĀĐ, đďċøĐ ĆĉµµüčĄĆ÷ đĀĄċüĂĊĂĄČă, ĆüĎĉćĄĆ÷ ČĒµµĀčĉđ÷ čďĈ ĀċĂüēĉµöĈďĈ. ïĈüĐ üĂĊĈüĐ xĉĒ čĉĈ ĀøđüµĀ xĄČčöþĀĄ.

Ç ÏÔÏÅ ĆüĄ ï êëÜäïò ìáò ãåíéêüôåñá ĀøđĀ µĄü
xĉćû µĀĂçćă ĀĒĆüĄċøü ĂĄü čă ÿăµĄĉĒċĂøü čĉĒ
ÝĈĄüøĉĒ ëüµĀøĉĒ ëċüxĀēĉĕxüćć÷ćďĈ ĆüĄ čăĈ
öđüČĀ.
ëăĈ üxĀµxùćĄČĀ µĀ ÿĄĆ÷ čăĐ ĀĒĎûĈă! òčüĈ
Ččă ÿĀĆüĀčøü čĉĒ 1980, ùčüĈ Ēx÷ċđĀ ă xĉćĄčĄĆ÷ ýĉûćăČă čďĈ ĆĒýĀċĈ÷ČĀďĈ ×ÛÙéá, üććç ă
ăĂĀČøü čăĐ éëéÝ čăĈ üċĈ÷ĎăĆĀ!!!
ôčüĈ ĉ ÙûććĉĂùĐ µüĐ, Ččă ÿĄĀčøü 83 - 85,
xöčĒđĀ čĉ Ččùđĉ čăĐ üČāüćĄČčĄĆ÷Đ ĀąĉµĉøďČăĐ,
µĀ ĒxĉĒċĂù čĉ ÕĀĒčöċă ÜĀċĒýçĆă, ĉ ×ċùĀÿċĉĐ
čĉĒ ÙĒććùĂĉĒ µüĐ ÒĄçĈĈăĐ âüċĆçĆăĐ ĆüčöĎĀČĀ
Ăċüxč÷ xċùčüČă ČčăĈ Ý.Ò. čăĐ éëéÝ (xĉĒ ČĒµµĀčĀøđĀ), ă ĉxĉøü üxĀċċøāĎă xüĈăĂĒċĄĆç, µĀ
çċĈăČă čďĈ ČĒććùĂďĈ ÝććçÿĉĐ ĆüĄ ÝĎĈĄĆ÷Đ!!!
èü ČăµĀĄďĎĀø ùčĄ ČĀ ĀĆĀøĈă čă ČĒĂĆĒċøü, ă
ĎöČă ĂĄü ÿăµĄĉĒċĂøü ÝĈĄüøĉĒ ëüµĀøĉĒ xĀċĄćüµýüĈùčüĈ Ččĉ xċùĂċüµµü čĉĒ ×ÛÙéá ĆüĄ ĉ
ĒxĉĒċĂùĐ ÿ÷ćďĈĀ öčĉĄµĉĐ Ĉü ĒxĉĂċçþĀĄ.
ß µĀĂçćă ĀĒĆüĄċøü xöċüČĀ üĈĀĆµĀčçćĀĒčă.

ëĉ ąĀxĉûćăµü čăĐ àĉĈĄĆ÷Đ ĀøđĀ đüċüĆčăċĄČčĀø
ďĐ čĉ µĀĂüćûčĀċĉ xĉćĄčĄĆù ĆüĄ ĉĄĆĉĈĉµĄĆù
ČĆçĈÿüćĉ.
Ù÷µĀċü, 10 đċùĈĄü µĀčç čăĈ ĀĂĆćăµüčĄĆ÷
ĀĆĀøĈă xċçąă, µüĐ öċđĉĈčüĄ Ččĉ ĈĉĒ ĉĄ xċďčüĂďĈĄČčöĐ, ĉĄ ĒxüøčĄĉĄ čĉĒ ĀĂđĀĄċ÷µüčĉĐ xĉĒ,
x÷ċüĈ čăĈ üxùāüČă (čĉ 1998) ĆüĄ čăĈ ĒćĉxĉøăČüĈ čĉ 1999.
×ĉû ýċøČĆĉĈčüĄ Č÷µĀċü;
3 ëĉ ×ÛÙéá ÿĀĈ ĀøĈüĄ ĆĒýöċĈăČă.
3 é ÙăµøčăĐ ÿĀĈ ĀøĈüĄ xċďĎĒxĉĒċĂùĐ.
3 é ×üxüĈčďĈøĉĒ ÿĀĈ ĀøĈüĄ ĒxĉĒċĂùĐ, ĉûčĀ
ĆüĈ Ččĉ Ćùµµü.
3 é ×ċďčùxüxxüĐ ÿĀĈ ĀøĈüĄ ýĉĒćĀĒč÷Đ.
3 éĄ ČĒĈÿĄĆüćĄČčöĐ xĉĒ ČĒĈüøĈĀČüĈ ĆüĄ ÿĄĀĒĆùćĒĈüĈ čăĈ xĊćăČă ĀøĈüĄ Ččü ...üē÷čăčü.
ÛĐ xċĉČöąĉĒĈ ĆüĄ ĉĄ ĄÿĄĉĆč÷čĀĐ - ĆüčüĆčăčöĐ, xĉĒ ÿĀĈ ČĀýçČčăĆüĈ čăĈ ĄČčĉċøü čĉĒ üċđüĄùčĀċĉĒ xĄČčďčĄĆĉû ĄÿċûµüčĉĐ ĆüĄ čĉĒĐ ĀċĂüēùµĀĈĉĒĐ, ĂĄüčø ă àĉĈĄĆ÷ ĀĆÿĄĆĀøčüĄ...

ÒĄçĈĈăĐ âüċĆçĆăĐ
xċ. ×ċùĀÿċĉĐ ÝċĂüēĉµöĈďĈ àĉĈĄĆ÷Đ

Στις 30 Μαρτίου 1999, προτείναμε το σχηματισμό Προεδρείου με συμφωνία στα παραπάνω 12 σημεία. ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ αρνήθηκαν, έκαναν
προεδρείο μεταξύ τους και τα ξεπούλησαν όλα!
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