
Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση
Μηχανικών Δημοσίου 

 Συγκροτήθηκε από :
Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών 
Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ/ΑΤΤΙΚΗΣ, 

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2016

08.30 - 17.00 στο ΤΕΕ (1ος & 8ος όροφος), 
Νίκης 4, Σύνταγμα

με ταυτότητα (αστυνομική ή ΤΕΕ) 

επιμένουμε    αριστερά  και   αγωνιστικά
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Συνάδελφισσες/φοι

Οι Μηχανικοί του Δημοσίου, ως μορφή συλλογικής έκφρασης της κοινωνίας, σε αυτές τις κρίσιμες εκλο-
γές καλούνται και αυτοί να απαντήσουν στο ερώτημα:
θα τους επιτρέψουμε να ολοκληρώσουν την πολιτική της καταστροφής μας;

Ή
θα συσπειρωθούμε και θα οργανώσουμε την αντίστασή μας με στόχο την ανατροπή αυτής της 
πολιτικής, που μας εξαθλιώνει, συντρίβει την ελπίδα και την προοπτική για το σύνολο της κοι-
νωνίας και κυρίως το μέλλον αυτού του τόπου δηλ την νέα γενιά;

Στον χώρο μας οι συνέπειες της ταξικής πολιτικής της καταστροφής, είναι συνοπτικά:
• Δραματική μείωση των αποδοχών μας (με περικοπές που προσεγγίζουν το 50%) ενώ έπεται συ-

νέχεια με τους «κόφτες» και τον συνεχή δημοσιονομικό στραγγαλισμό.
• Πλήρης διάλυση του Δημοσίου και των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και ιδιωτικοποίηση 

του έργου τους (Α.Ε., Σύμβουλοι, ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης, Μητρώα κάθε είδους, επιμε-
τρητές, σεμινάρια που υποκαθιστούν τις γνώσεις του βασικού πτυχίου  κλπ.).

• Απολύσεις που βαφτίζονται, εφεδρεία, διαθεσιμότητα, αξιολόγηση, επίορκοι και ο κατάλογος δεν 
έχει τέλος.

• Συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου με χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα τον ΟΕΚ και την ΕΕ, τα ΤΑΣ και την ΥΑΣΒΕ, τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης (και πάλι ο κατάλογος δεν έχει τέλος).

• Εκποίηση του Δημοσίου πλούτου (λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, νερό, δημόσια κτίρια, κ.λ.π).
• Διάλυση των Εργασιακών σχέσεων με διεύρυνση των ελαστικών μορφών εργασίας παντού, 

καταργώντας κάθε θεσμικό πλαίσιο προστασίας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
• Διάλυση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (η τελευταία πράξη δια χειρός ΣΥΡΙΖΑ-Α-

ΝΕΛ, ν.4336, ν.4387) με συνέπειες, συντάξεις πείνας, ανύπαρκτη σχεδόν ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη, ελλειμματικές έως μηδενικές κοινωνικές παροχές.

• Οριστική κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ, μέσω της ενοποίησης σε ένα φορέα, ολοκληρώνοντας τη 
ληστεία των αποθεματικών μας (PSI και τράπεζα Αττικής είχαν προηγηθεί).

• Ληστρική φορολογία που εξανεμίζει το δραματικό μειωμένο εισόδημα μας (χαράτσια κάθε λο-
γής, ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης κλπ.).

• Θεσμική και οικονομική αποδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης μέσω του «Καλλικράτη», ο οποί-
ος σχεδιάστηκε με προσήλωση στις μνημονιακές επιταγές. Αποτέλεσε πεδίο δοκιμής των μνημο-
νιακών πολιτικών στο πεδίο της Αυτοδιοίκησης και λειτούργησε ως ένα είδος πολιορκητικού κριού 
για την είσοδο της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας» στον δημόσιο χώρο, με συνέπειες στους εργαζόμε-
νους και στους πολίτες, ιδιαίτερα στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

• Ρευστοποίηση και ισοπέδωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Κλάδου μας.
• Οι μηχανικοί βρέθηκαν να μετατρέπονται σε φοροεισπράκτορες και διεκπεραιωτές τεχνι-

κών και γραφειοκρατικών διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των μνημονίων, αντί να αξιοποιούν 
τις γνώσεις τους και προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος.

Σε αυτή τη λαίλαπα που παρόμοια δεν έχουμε γνωρίσει, που σπρώχνει όλο και περισσότερα 
κοινωνικά στρώματα στη φτώχεια και την πλήρη αναξιοπρέπεια, που καταδικάζει εμάς και 
τα παιδιά μας σ΄ ένα σκοτεινό και αβέβαιο μέλλον εργασιακής ζούγκλας, ανασφάλειας ή 
ακόμα χειρότερα ανεργίας και οικονομικής μετανάστευσης μια απάντηση μπορεί να υπάρ-
χει:

αγώνας μαζικός για να ανατραπεί η πολιτική
κυβερνήσεων –ΕΕ – ΔΝΤ και όλων όσων την εφαρμόζουν.
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Οι εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ στις 19 Γενάρη 2017 διεξάγονται βρί-
σκοντας ήδη τη χώρα, τους εργαζομένους και την κοινωνία στο 
σύνολό της, να έχει υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες της εξαε-
τούς ήδη μνημονιακής καταστροφής, με εκτελεστές τις κυβερ-
νήσεις  ΠΑΣΟΚ,  την  συγκυβέρνηση  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με  τους  κατά 
καιρούς συμμάχους τους και την τελευταία διετία την συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όλες πιστές υπηρέτριες των δανειστών 
και  των συμφερόντων της  οικονομικής  ολιγαρχίας  ξένης  και 
ντόπιας.  Οι  πρώτοι  είναι  οι  ίδιοι  που εδώ και  σαράντα (40) 
χρόνια διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας και του λαού μας 
και μας οδήγησαν στη σημερινή εξαθλίωση, οι τελευταίοι είναι 
αυτοί που διέψευσαν την ελπίδα ενός μεγάλου τμήματος της 
Ελληνικής  κοινωνίας,  υποσχόμενοι  ανατροπή  των μνημονίων 
στήριξη  των  κοινωνικών  αναγκών,  αξιοπρέπεια   ελπίδα  και 
προοπτική, για να ακολουθήσουν την ίδια πολιτική των προη-
γούμενων. 



Για την δημιουργία θετικής προοπτικής στον αντίποδα της σημερινής καταστροφής διεκδι-
κούμε:

• Δημόσιες  Τεχνικές  Υπηρεσίες  χωρίς  Συμβούλους,  Α.Ε.,  ΣΔΙΤ  και  Συμβάσεις  Παραχώρησης. 
Ανάδειξη του ρόλου των Διπλωματούχων Μηχανικών ως βασικό παράγοντα στη σχεδίαση, μελέτη 
και επίβλεψη του Τεχνικού Προγράμματος της χώρας, αναγκαία προϋπόθεση για τον παραγωγικό 
ανασχεδιασμό 
• Επαναφορά του δημόσιου ελέγχου στις μελέτες και στις κατασκευές απέναντι στην πολύμορφη 
ιδιωτικοποίηση της οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, τις “Fast-track” μελέτες-κατασκευές και 
την συντεταγμένη υποβάθμιση των δημόσιων ελεγκτικών υπηρεσιών
• Ακύρωση της κατάργησης Φορέων του Δημοσίου με αντικείμενο κοινωνικό (ΟΕΚ, ΕΕ), και πε-
ριβαλλοντικό πολεοδομικό και χωροταξικό (Οργανισμοί Ρυθμιστικού), ανασυγκρότηση των Υπηρε-
σιών Αντισεισμικής Προστασίας καθώς και κάθε άλλου Δημόσιου Φορέα χρήσιμου στην κοινωνία 
που αποδομήθηκε από την μνημονιακή καταιγίδα. Επανασύσταση και αναβάθμισή τους με γνώμονα 
την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.
• Μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση του εξειδικευμένου επιστημονικού έργου μας και 
των Κλαδικών ιδιαιτεροτήτων μας (5 χρόνια σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος ως προϋπόθε-
ση διορισμού, ποινικές ευθύνες, δέσμευση της σφραγίδας και της υπογραφής στην αποκλειστική 
χρήση του Δημόσιου κλπ.). Αξιοπρεπείς αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις
• Ολοκλήρωση της μέχρι σήμερα θετικής για τον Κλάδο εξέλιξης του πόρου 6‰ κόντρα στις 
καθυστερήσεις της κυβέρνησης
• Προστασία και ενίσχυση της κοινωνικής Ασφάλισης, για την διασφάλιση αξιοπρεπών συντάξε-
ων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους με την εγγύηση του Κράτους. Επιστροφή των 
κλεμμένων αποθεματικών (PSI, Attica, κρατική συμμετοχή) και κατάργηση όλων των αντιασφαλι-
στικών νόμων που φόρτωσαν 40 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης, κατάργησαν ιστορικά Ταμεία 
(ΤΣΜΕΔΕ) με συνοπτικές διαδικασίες, ισοπεδώνοντας ασφαλιστικά δικαιώματα και παροχές. Διεκδί-
κηση επιστροφής των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης για τους μετά το 93 συναδέλφους
• Μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο, χωρίς απολύσεις και κάθε είδους ομηρίες (συμβασιούχοι 
κλπ.). Ταυτόχρονα πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο με την καθιέρωση 
και πιστή εφαρμογή αντικειμενικών και διαφανών κανόνων, πρόσληψης, εξέλιξης και μετακινήσεων 
του προσωπικού. Πάταξη των φαινομένων συναλλαγής και διαφθοράς που δημιούργησε για τους 
εκλεκτούς του το πελατειακό κράτος, σπιλώνοντας όμως και απαξιώνοντας το σύνολο των Δημοσί-
ων υπαλλήλων.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτεί Αγώνα και συνεχή εγρήγορση και σε κάθε περίπτω-
ση την ενεργή συμμετοχή και συμβολή όλων. Οι εποχές της ανάθεσης πρέπει να μείνουν πίσω.

Αγώνα, που με συνέπεια ως παρατάξεις που συγκροτούμε αυτό το ενωτικό σχήμα, προσπαθή-
σαμε όλο το προηγούμενο διάστημα να οργανώσουμε, ενωτικά με όλους τους εργαζόμενους καθώς και 
με Φορείς των Μηχανικών για τα ιδιαίτερα προβλήματά μας.
Στο διάστημα που πέρασε η ΕΜΔΥΔΑΣ ήταν παρούσα σε όλες τις αγωνιστικές δράσεις και κινητοποιή-
σεις. Είμαστε περήφανοι γιατί οι  παρατάξεις μας που συγκροτούν αυτό το ενωτικό σχήμα ήταν 
καταλύτης για αυτήν την παρουσία. Ενδεικτικά σταθήκαμε δίπλα στους συναδέλφους που βιώνουν αυ-
ταρχισμό και αυθαιρεσίες της διοίκησης (δημάρχους και πολιτικούς προϊσταμένους), στηρίξαμε τα κινή-
ματα που προασπίζονται τη δημόσια περιουσία και τους ελεύθερους χώρους, σταθήκαμε αλληλέγγυοι 
σε όσους αυθαίρετα διώκονται.
Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα καλώντας ταυτόχρο-
να σε συστράτευση σ’ αυτή την προσπάθεια και όλους τους συναδέλφους. Για την τελική ανατροπή αυ-
τής της καταστροφής, για να συνδιαμορφώσουμε τη ζωή που μας αξίζει με αξιοπρέπεια, ελπίδα και 
προοπτική για το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων, της κοινωνίας, του τόπου.
Αυτός ο δρόμος ξέρουμε πως δεν είναι εύκολος, αλλά τον προτιμάμε από τον αργό θάνατο του 
στραγγαλισμού. Ξέρουμε πως περνάει μέσα από τη διαγραφή του χρέους, τη ρήξη με την Ευ-
ρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι σαφές πως διαφορετικά δεν γίνεται να ανα-
πνεύσουμε. Και πως για να μπορέσει να σταθεί μια τέτοια πολιτική, χρειάζεται και βαθύτερες τομές, 
όπως η εθνικοποίηση των τραπεζών, των οποίων τις ανακεφαλαιοποιήσεις έχουμε χρυσοπληρώσει, κα-
θώς και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και κοινής ωφέλειας, με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο. 
Χρειάζεται μαζική αντίσταση στο ρατσισμό και το φασισμό.

Συνάδελφισσες/φοι,  η  Αριστερή  Αγωνιστική  Συσπείρωση  Μηχανικών  Δημοσίου  δεν  ζητάει 
μόνο την ψήφο σας για να δυναμώσει η φωνή και οι προσπάθειές της. Ζητάει πολύ περισσότε-
ρο την ενεργή συμμετοχή σας στην δράση της, μαζί με την συμβολή σας με προτάσεις και 
απόψεις που θα οδηγήσουν στην ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη δράση της ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ.
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Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση 
Μηχανικών Δημοσίου

      
Συνάδελφισσες/οι, 
Οι κυβερνήσεις, με την ταξική και υποτελή στα συμ-
φέροντα πολιτική που μας εξαθλιώνει, στοχεύουν και 
στην συντριβή του συνδικαλισμού, ώστε να εξαφανί-
σουν κάθε συλλογική προσπάθεια αντίστασης των ερ-
γαζομένων.
Μην συμβάλλεις και εσύ με την αποστασιοποίησή σου 
από την ΕΜΔΥΔΑΣ και τις λειτουργίες της σ΄ αυτές τις 
επιλογές.  Σήμερα παρά ποτέ, επιβάλλεται η συμ-
μετοχή σου όχι μόνο στις εκλογές αλλά και συ-
νολικά στην δράση της ΕΜΔΥΔΑΣ. 

Τα ψηφοδέλτια της   ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ  
                                          ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ

στελεχώνουν οι παρακάτω συνάδελφοι :

ΓΙΑ  ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

1. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΜ, Τ.Ε.Ε. 
2. ΒΑΪΔΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΜΜ, ΥΠ.ΕΝ.
3. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΜ, Υ.ΥΠ.ΜΕ.
4. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΚΗΣ, ΜΗΜ, Υ.Π.Α.
5. ΓΑΛΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΜ, ΥΠ.ΕΝ.
6. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,  ΧΜ, ΕΛΚΕΘΕ
7. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΜ, ΠΕΡΙΦ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
8. ΓΙΔΑΚΟΥ ΛΙΑ,  ΧΜ, ΥΠ.ΕΝ.
9. ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΜ, ΥΠ.ΕΝ.
10. ΓΚΟΥΜΑ ΒΑΓΙΑ,  ΑΤΜ, Υ.ΥΠ.ΜΕ../Γ.Γ.Υ.
11. ΔΙΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΤΜ, ΥΠ.ΕΣ.
12. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ, ΠΜ, ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-Β-Β
13. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,  ΑΜ, ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
14. ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΜ, Υ.ΥΠ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ.
15. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ,  ΑΤΜ, ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ)
16. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΚΗΣ, ΑΜ, Υ.ΥΠ.ΜΕ../Γ.Γ.Υ.
17. ΚΑΒΑΛΛΑ ΦΑΝΗ,  ΑΜ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
18. ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΛΙΝΤΑ, ΑΜ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛ.-Ν.ΦΙΛ. 
19. ΚΑΚΚΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΧΜ, Γ. Χ. Κ.
20. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΜ, Υ.ΥΠ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ.
21. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΗΜ, Υ.Π.Α.
22. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΜ, ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
23. ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΜ, ΠΕΡ. ΑΤΤ.-ΣΕΕΔΔ
24. ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΜ, ΥΠ.ΠΟ.
25. ΚΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΑΤΜ, Υ.ΥΠ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ.
26. ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΜ, ΔΗΜ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚ.
27. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ, ΠΜ, 

Υ.ΥΠ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ.
28. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,   ΠΜ,      ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ)
29. ΛΟΥΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,    ΗΜ ,    ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
30. ΜΑΚΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΩΛΑ), ΑΜ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
31. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΤΜ,  Ε.Μ.Π.
32. ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΜ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

33. ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΜ,  ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
34. ΜΟΥΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΜ, ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
35. ΞΕΝΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΜ, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
36. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΗΜ, ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
37. ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΜ, ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν
38. ΠΛΟΥΜΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΧΜ, Υ.ΥΠ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ./ΚΕΔΕ
39. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΜΜ/ΧΜ,ΥΠ.ΠΟ.
40. ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΑΤΜ, ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
41. ΤΡΟΜΒΟΥΚΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ,ΠΜ, ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝ. κ ΤΡΟΦ.
42. ΤΣΟΥΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΗΜ, ΥΠΕΘ/Γ.Γ.Ε.Τ.
43. ΦΟΙΝΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΜ, ΔΗΜΟΣ 

ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ
44. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΗΜ, ΥΕΘΑ/ΓΕΣ

         

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΜ, ΓΕΑ/ΥΠ.Ε.ΠΑ.
2. ΠΑΣΒΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΜΜ, ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
3. ΦΙΛΛΙΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΠΜ, ΝΟΣΟΚ. ΜΕΤΑΞΑ

Κανένας Κανένας 
μόνος τουμόνος του

στην κρίσηστην κρίση
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