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Ηεπίσκεψη του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Μακε-δονίας  εντάσσεται στο πλαίσιο του σταθε-
ρού ενδιαφέροντος, της παρακολούθησης και
των θετικών παρεµβάσεων του ΤΕΕ στα µεγάλα
έργα της ∆υτικής Μακεδονίας.
Η υποδοχή των 70 περίπου µελών του Τεχνι-

κού Επιµελητηρίου Ελλάδας -  Τµήµατος ∆υτικής
Μακεδονίας, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο της ∆.Ε
του ΤΕΕ/Τ∆Μ, κ. Νικόλαο  Kοϊµτσίδη, έγινε το
πρωί της Πέµπτης 13 Ιουλίου στη γέφυρα του
Γρεβενίτη, από τον κ. Kωνσταντίνο  Παρδάλη,  ∆ι-
ευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Μετσό-
βου-Γρεβενών της «Εγνατία Οδός ΑΕ». 
Ενηµερώνοντας τους συναδέλφους µηχανι-

κούς ο κ. Παρδάλης ανέφερε ότι το τµήµα της Ε-
γνατίας από τα Γρεβενά µέχρι και την Παναγιά
και από εκεί µέχρι το Μέτσοβο αναµένεται να
παραδοθεί, εκτός απροόπτου, µέχρι το Μάιο του
2008. 
Ειδικότερα το τµήµα Γρεβενών - Παναγιάς, το

οποίο διέρχεται και µέσα από την Πίνδο και την
περιοχή προστασίας της Kαφέ Αρκούδας, είναι
µήκους 36 χλµ., αποτελείται από 13 σήραγγες µή-
κους 11 χλµ. και 6 κοιλαδογέφυρες και ποταµογέ-
φυρες µήκους 4 χλµ. Οι σήραγγες και οι γέφυ-
ρες καλύπτουν το 42% του συνολικού τµήµατος.
Από τις σήραγγες έχουν διανοιχτεί δύο, αναµέ-

νεται η διάνοιξη άλλων τριών στις αρχές Αυγού-
στου 2006 και θα ακολουθήσουν άλλες δύο µέ-
χρι τέλος του έτους. Μεγαλύτερη σήραγγα είναι
εκείνη της Παναγιάς µε µήκος 2.618 µέτρων και
ακολουθεί η σήραγγα του Συρτού µε 1.483 µέτρα.
Το τµήµα Παναγιά - Μέτσοβο, συνολικού µή-

κους 12 χλµ., περιλαµβάνει 6 σήραγγες και 3 γέ-
φυρες. Μεγαλύτερη είναι η σήραγγα του Μετσό-
βου, µε 3.550 µέτρα, η οποία έχει ήδη διανοιχτεί
και ακολουθεί η σήραγγα του Ανήλιου µε 2.167
µέτρα. Εντυπωσιακή είναι και η γέφυρα του Με-
τσόβου, η οποία κατασκευάζεται µε προβολοδό-
µηση µε κοίλα ορθογωνικά βάθρα µεταβαλλόµε-
να ύψους 110 µέτρων και µήκος ανοίγµατος που
ανέρχεται στα 235 µέτρα.  
Όσον αφορά τα τµήµατα της Εγνατίας στα

Γρεβενά, καταβάλλεται προσπάθεια να ολοκλη-
ρωθεί νωρίτερα από τα δοθέντα χρονοδιαγράµ-
µατα, µε εργολαβία - «σκούπα», µέχρι τον Οκτώ-
βριο του 2006 η γέφυρα του Γρεβενίτη µήκους
920 µέτρων. Παράλληλα ένα τµήµα συνολικού
µήκους 15 χλµ. από τη Γέφυρα του Γρεβενίτη µέ-
χρι και το δυτικό κόµβο Γρεβενών αναµένεται να
παραδοθεί σε κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2007.  
Οι εργασίες και στα δυο τµήµατα (Γρεβενά -

Παναγιά και Παναγιά -Μέτσοβο), όπου έχουν ε-
γκατασταθεί 5 συνολικά εργολαβίες και όπου α-

πασχολούνται 1.100 εργαζόµενοι προχωρούν µε
εντατικούς ρυθµούς.
Σε όλη τη διάρκεια της άριστης ξενάγησης

στο έργο της Εγνατίας, ο κ. Παρδάλης, όπως και
οι Μηχανικοί των εργοταξίων, τους οποίους η ∆ι-
οίκηση του Τµήµατος του ΤΕΕ ∆υτικής Μακεδο-
νίας  ευχαριστεί ιδιαίτερα για την πρόθυµη αντα-
πόκρισή τους, αναφέρθηκαν διεξοδικά σε µελε-
τητικά και κατασκευαστικά θέµατα του έργου,
στα πρωτοποριακά συστήµατα που εφαρµόζο-
νται κατά τη διάρκεια κατασκευής του, στην  τε-
χνογνωσία που αναπτύχθηκε στη χώρα µας από
Έλληνες µηχανικούς, καθώς και στα προβλήµατα,
κυρίως γεωλογικά και αρχαιολογικά, που καλού-
νται να αντιµετωπίσουν.
Ιδιαίτερα θετική και ελπιδοφόρα διαπίστωση

αποτέλεσε η αντικατάσταση των ξένων συµβού-
λων, η παρουσία των οποίων  ήταν έκδηλη στο
τµήµα Πολύµυλος - Βέροια, από Έλληνες Μηχανι-
κούς και ιδιαίτερα η παρουσία πολλών νέων συ-
ναδέλφων στις κατασκευαστικές εταιρείες, κα-
θώς και η αισιοδοξία για τήρηση του χρονοδια-
γράµµατος, παρά τις τεχνικές και χρονικές απαι-
τήσεις του έργου.  
Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου - Τµήµα-

τος ∆υτικής Μακεδονίας, είχαν την ευκαιρία να ε-
πισκεφθούν εκτός του τµήµατος Γρεβενά -Πανα-
γιά - Μέτσοβο και το τµήµα από Α/K Μετσόβου -
Α/K Περιστερίου µήκους 9 χιλιοµέτρων, που έχει
δοθεί ήδη σε κυκλοφορία. 

ΤΤΕΕΕΕ-ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙKKΗΗΣΣ  ΜΜΑΑKKΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

Επίσκεψη στο τµήµα Γρεβενά -
Παναγιά - Μέτσοβο της Εγνατίας oδού

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΝΝΙΚΟΣ ΠΠΕΡΠΕΡΑΣ

Το τµήµα της Εγνατίας oδού Γρεβενά - Παναγιά - Μέτσοβο, συνολικού
µήκους 46 χλµ., ένα από τα µεγαλύτερα και ταυτόχρονα δυσκολότερα
οδικά έργα που κατασκευάζονται αυτή την εποχή στη χώρα µας από
Έλληνες µηχανικούς, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα
µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου - Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας, που
το επισκέφθηκαν την Πέµπτη 13 Ιουλίου 2006.
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Έ χοντας υπόψη τις εξελίξεις στα πλαίσια κατα-σκευής και ολοκλήρωσης του έργου που περι-
γράφεται στο θέµα -επισηµαίνεται στο έγγραφο
του Τµ. ΤΕΕ Αν. Στερεάς- σας γνωρίζουµε τα ακό-
λουθα:

1. Η κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων µε βάση
τις διατάξεις του άρθρου 4.2β του Ν. 1418/84, πρέπει
να αιτιολογείται ειδικά, έχοντας ως δεδοµένο ότι
αυτές εφαρµόζονται σε έργα µεγάλης σπουδαιό-
τητας ή εξειδικευµένα.
Το σύστηµα «Μελέτη - Kατασκευή» πρέπει να

υιοθετείται κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά στις πε-
ριπτώσεις των δηµοσίων έργων, που ειδικοί τεχνι-
κοί λόγοι µπορούν να συνυπάρχουν για να το επι-
βάλουν. Σε περίπτωση που η χρήση του συστήµα-
τος «Μελέτη - Kατασκευή» γίνεται αναιτιολόγητα
και χωρίς φειδώ, είναι φανερό ότι παρέχονται ι-
σχυρά ερείσµατα για την αµφισβήτηση της διαφά-
νειας και της εξασφάλισης των ίσων όρων και του
υγιούς ανταγωνισµού. Το σύστηµα δεν µπορεί να ε-
φαρµόζεται για τις περιπτώσεις έργων, που η λύ-
ση τους είναι απλή και µονοσήµαντη ή για την εξυ-
πηρέτηση διαφόρων άλλων σκοπιµοτήτων ή όταν
δεν υπάρχει τεχνικό πρόβληµα που επιδέχεται
διάφορες λύσεις κλπ. 

2. Στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών για τη συ-
νέχιση και δηµοπράτηση του έργου: «Kτιριακές ε-
γκαταστάσεις του Παραρτήµατος του ΤΕΙ Λαµίας
στην Άµφισσα», είναι δεδοµένα ότι:

• Το αποτέλεσµα της δηµοπράτησης του έργου,
µε βάση τις µελέτες εφαρµογής, εγκρίθηκε την
1η/7/03 και η αρχική σύµβαση κατασκευής υπογρά-
φηκε στις 21/1/2004. Ο Ανάδοχος στις 22/11/2004
διέκοψε µε ειδική δήλωση διακοπής τις εργασίες
και στις 28/06/2005 υπέβαλε αίτηµα διάλυσης της
εργολαβίας, που έγινε αποδεκτό στις 30/3/2006.    

• Οι εργασίες της αρχικής Σύµβασης που διαλύ-
θηκε είχαν µονοσήµαντα προσδιοριστεί σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από τις εγκεκριµένες Οριστι-
κές Μελέτες. Από της διακοπής των εργασιών και
έως σήµερα, παρήλθε άπρακτος χρόνος δεκαο-

κτώ περίπου µηνών χωρίς να έχει γίνει η εκκαθά-
ριση της εργολαβίας, µε τις οριστικές επιµετρήσεις
και την παραλαβή των εργασιών οι οποίες εκτελέ-
στηκαν έως τη διάλυση. 

• Για την επαναδηµοπράτηση, µε στόχο την ολο-
κλήρωση του έργου, δεν υπάρχουν ειδικές κατα-
σκευές και εναλλακτικές τεχνικές λύσεις που να
δικαιολογούν την επιλογή του συστήµατος «Μελέ-

τη - Κατασκευή». 
• Οι Υπηρεσίες του ΟΣΚ Α.Ε. είχαν και έχουν

κάθε δυνατότητα για να συµπληρώσουν και να
βελτιώσουν τις εγκεκριµένες µελέτες, ώστε το
έργο να επαναδηµοπρατηθεί κανονικά, το συντο-
µότερο.
Με αυτά τα δεδοµένα -καταλήγει η επιστολή-

θεωρούµε ότι η νέα δηµοπράτηση, που στοχεύει
στην ολοκλήρωση του έργου, δεν έχει κανένα λό-
γο να εξελιχθεί µε την υιοθέτηση του συστήµατος
«Μελέτη - Κατασκευή». Η επιλογή αυτή για το συ-
γκεκριµένο έργο δεν φέρεται ότι είναι δυνατό να
εναρµονίζεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία µας,
φαίνεται ότι είναι περισσότερο χρονοβόρα και συ-
νεπώς κρίνεται επισφαλής.  
Παράλληλα, καλούµε όλους τους αρµόδιους να

επισπεύσουν τις ενέργειες για την επαναδηµοπρά-
τηση και ολοκλήρωση του έργου, µέσα από την
τήρηση των κανονικών διαδικασιών. Η νοµοθεσία
στην κατεύθυνση αυτή είναι πληρέστατη και οι κά-
θε είδους ολιγωρίες κοστίζουν.    

Kακή χρήση του συστήµατος 
«Μελέτη - Kατασκευή»

Το Τµήµα ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς µε επιστολή του προέδρου του κ. Στέλιου
Ζαχαρόπουλου, που απευθύνει προς τους Γενικούς Γραµµατείς ∆ηµοσίων
Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΥΠΕΠΘ, καθώς και στον ΟΣK Α.Ε. και ΤΕΙ
Λαµίας, επισηµαίνει ότι για τη συνέχιση της δηµοπράτησης του έργου
«Kτιριακές εγκαταστάσεις του Παραρτήµατος του ΤΕΙ Λαµίας στην
Άµφισσα» δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιλεγεί το σύστηµα «Μελέτη -
Kατασκευή», καθώς δεν φέρεται να εναρµονίζεται µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, είναι περισσότερο χρονοβόρο και κρίνεται επισφαλές.    

ΤΤΕΕΕΕ-ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙKKΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ

1. Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ οµόφωνα µε την υπ’ αριθµ.

108/2005 απόφασή της, µετά από τις αιτήσεις των

συναδέλφων κ. ∆ηµητρίου Γιωτόπουλου, κ. Kων/νου

Kαραδήµα και κ. Kων/νου Τριανταφύλλου, εγκρίνει

τη συµµετοχή τους ως µέλη των ακόλουθων Μόνι-

µων Επιτροπών:

•  Στη  Μόνιµη  Επιτροπή  Προβληµάτων  Νοµού

Φθιώτιδας τους κ.κ. Kων/νο Kαραδήµα και Kων/νο

Τριανταφύλλου.

•  Στη  Μόνιµη  Επιτροπή  Μνηµείων  -  Ανάδειξης

Αρχιτεκτονικής,  Πολιτιστικής  Kληρονοµιάς  και  Το-

πίου τον κ. ∆ηµήτριο Γιωτόπουλο.

2. Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τµ. Ανατ. Στερεάς µε τη νέα

σύνθεσή της, ορίζει οµόφωνα µε την υπ’ αριθµ.

112/2005 απόφασή της, ως υπεύθυνους συντονι-

στές, για τη λειτουργία των Μόνιµων Επιτροπών

του τµήµατος, τα µέλη της:

1.  Μόνιµη  Επιτροπή  προβληµάτων  Νοµού  Φθιώτι-

δας,  Λουκάς Kίτσος (Τακτικό µέλος) - Ευάγγελος

Παρµενόπουλος (Αναπληρωµατικό µέλος).

2.  Μόνιµη  Επιτροπή  προβληµάτων  Νοµού  Βοιω-

τίας, Γιώργος Kουτσόπουλος (Τακτικό µέλος) - Γιώρ-

γος Παπαγγελής (Αναπληρωµατικό µέλος).

3.  Μόνιµη  Επιτροπή  προβληµάτων  Νοµού  Φωκί-

δας,  Γιώργος Παπαγγελής (Τακτικό µέλος) - Μιχά-

λης Kορµάζος (Αναπληρωµατικό µέλος).

4.  Μόνιµη  Επιτροπή  Χωροταξίας  -  Πολεοδοµίας,

Ηλίας Παπαδήµας (Τακτικό µέλος) - Kων/νος Παπα-

ποστόλου (Αναπληρωµατικό µέλος).

5.  Μόνιµη  Επιτροπή  Περιβάλλοντος  -  Οικολο-

γίας,  Ευάγγελος Παρµενόπουλος (Τακτικό µέλος) -

Λουκάς Kίτσος (Αναπληρωµατικό µέλος).

6.  Μόνιµη  Επιτροπή  Ενέργειας  -  Βιοµηχανίας  -

Ορυκτού  Πλούτου  &  Νέων  Τεχνολογιών, Kων/νος

Παπαποστόλου (Τακτικό µέλος) - Μιχάλης Kορµά-

ζος (Αναπληρωµατικό µέλος).

7.  Μόνιµη  Επιτροπή  Περιφερειακών  -  Ευρωπαϊ-

κών  Προγραµµάτων, Μιχάλης Kορµάζος (Τακτικό

µέλος) - Γιώργος Παπαγγελής (Αναπληρωµατικό

µέλος).

8.  Μόνιµη  Επιτροπή  Θεµάτων  Kυκλοφοριακών  -

Συγκοινωνιακών  -  Οδικής  Ασφάλειας, Στέλιος Ζα-

χαρόπουλος (Τακτικό µέλος) - Kων/νος Παπαπο-

στόλου (Αναπληρωµατικό µέλος)

9.  Μόνιµη  Επιτροπή  Θεµάτων  Περιφερειακής  Α-

νάπτυξης  -  Μεγάλα  έργα  Υποδοµής  (ΠΑΘΕ  -  Πανε-

πιστήµιο  Ρούµελης  -  Νοσοκοµεία  -  οδός  Θήβα-Λι-

βαδειά  -  Υλοποίηση  Χωροταξικού  κλπ.), Γιώργος

∆ενδρής (Τακτικό µέλος) - Γιώργος Kουτσόπουλος

(Αναπληρωµατικό µέλος)

10.  Μόνιµη  Επιτροπή  Νέων  Μηχανικών  (Kατάρτι-

ση,  Απασχόληση,  Επιστηµονική  Ενηµέρωση), Γιώρ-

γος ∆ενδρής (Τακτικό µέλος) - Ηλίας Παπαδήµας

(Αναπληρωµατικό µέλος)

Αναδιαρθρώσεις Μονίµων Επιτροπών
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ΤΤΕΕΕΕ-ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙKKΗΗΣΣ  KKΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

ΤΤ
ις απόψεις - παρατηρήσεις του απέστειλε το
ΤΕΕ/ΤΑK στον Πρόεδρο και τη ∆.Ε. ΤΕΕ, το Προε-

δρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και τα Περιφερει-
ακά Τµήµατα του ΤΕΕ, µε αφορµή το υπό ψήφιση νο-
µοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των κλάδων του
ΤΣΜΕ∆Ε. Αναλυτικά σηµειώνεται ότι:

- Πληροφορούµαστε ότι το υπό ψήφιση νοµοσχέ-
διο για την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ-
∆Ε, δεν αποκαθιστά την αδικία της καθήλωσης των
συντάξεών µας για 14 χρόνια, αλλά ορίζει αυθαίρε-

τα την κύρια σύνταξη (χωρίς την ειδική προσαύξη-
ση) στο ύψος των 816 ευρώ, από 615 που ίσχυε µέ-
χρι σήµερα. 
Αυτό έγινε αν και  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του

Ταµείου µας αποφάσισε µε την απόφασή του 271/10-
4-2.006 να εφαρµόσει την απόφαση 5208/19-12-2.003
του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και την απόφαση
256/2.005 του Συµβουλίου Επικρατείας που επικύ-
ρωσε την απόφαση του Εφετείου, για το νόµιµο
τρόπο υπολογισµού της σύνταξης. Αγνοήθηκε και η
επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Απασχόλησης
και Kοινωνικής Προστασίας ο πρόεδρος του ΤΣΜΕ-
∆Ε Τάσος  Kουµπλής, µε την οποία ζητούσε από τον
Υπουργό να αρθεί η αδικία,  να εφαρµοσθεί ο Νό-
µος 915/79, και να υπολογίζεται νόµιµα η σύνταξή
µας µε βάση την ως άνω απόφαση του Εφετείου. 
Η σύνταξή µας µε βάση την ως άνω απόφαση

του ∆ιοικητικού Εφετείου προκύπτει 1.154 ευρώ και
µαζί µε τον Ειδικό λογαριασµό προκύπτει σύνολο
2.597 ευρώ (Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ µε αριθµό
2395/12-6-2.006). Πρόκειται για αύξηση 1154/615=
87,64% που  αποκαθιστά την καθήλωση της σύντα-
ξής µας στα 1.300 ευρώ 14 χρόνια. 
Αντίθετα, στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο προτείνε-

ται  αυθαίρετη  αύξηση 816/615=32,68% όταν οι συ-
ντάξεις των τραπεζικών υπαλλήλων πανεπιστηµια-
κής εκπαίδευσης είναι πάνω από 2.600 ευρώ, των

συνταξιούχων της ∆ΕΗ 2.906 ευρώ, των συνταξιού-
χων του ΟΤΕ 2.226 ευρώ κλπ. (ΒΗΜΑ 26-2-2.006). Η
πρόταση αυτή του Υπουργείου δεν επιτρέπει αυτό-
µατη αναπροσαρµογή της σύνταξης λόγω πληθω-
ρισµού, όπως ίσχυε µε το Ν. 915/79 (άρθρο 27 παρά-
γρ. 4) αλλά θα καθηλωθεί στο ύψος αυτό, χωρίς κα-
µιά ελπίδα αναπροσαρµογής. Με το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας ελλειµµατικό µε ετήσιο έλ-
λειµµα 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και βαπτίζοντας
το ΤΣΜΕ∆Ε «ευγενές ταµείο» (που πρέπει να δώ-
σει στους φτωχούς), καµία ελπίδα δεν υπάρχει. Στό-
χος είναι τα αποθεµατικά µας, γιατί λεφτά  δεν υ-
πάρχουν. 
Το ΤΕΕ/ΤΑK ζητά:
1. Να µην αλλάξει ο ισχύων τρόπος υπολογισµού

της σύνταξής µας, αλλά να εφαρµοσθεί ο νόµιµος
τρόπος όπως απεφάσισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

του ΤΣΜΕ∆Ε µε την απόφασή του µε αρ. 271/10-4-

2.006 δηλαδή να εκδοθεί άµεσα η σχετική Υπουργι-

κή απόφαση µε την οποία θα αντιστοιχίζεται ο βασι-

κός µισθός του δηµοσίου υπαλλήλου 2ου βαθµού

που αναφέρεται στον Ν. 915/79 µε το αντίστοιχο µι-

σθολογικό κλιµάκιο για ίσο χρόνο ασφάλισης και

τίτλους σπουδών, όπως αναφέρεται στην ως άνω

απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας.

2. Να καταστήσετε σαφές στο Υπουργείο ότι δεν

δεχόµαστε την αυθαίρετη αύξηση των εισφορών α-

πό το Υπουργείο χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του ∆Σ

του ΤΣΜΕ∆Ε και αναλογιστική µελέτη.

3. Την άµεση σύγκληση της Αντιπροσωπείας του

ΤΕΕ σε ΕΙ∆ΙKΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ µε µοναδικό θέµα

«νέο Νοµοσχέδιο ΤΣΜΕ∆Ε» και µε συµµετοχή των

Προεδρείων και των ∆.Ε. των Περιφερειακών Τµη-

µάτων.

4. Πριν αυτή τη συνεδρίαση να υπάρξει πλήρης

δηµοσιοποίηση στο θέµα και ενηµέρωση των Μηχα-

νικών από το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την ιστοσελί-

δα του ΤΕΕ.

5. Εάν το Υπουργείο δεν επιδείξει διάθεση ουσια-

στικής συνεργασίας µε το ΤΕΕ και απόσυρσης κάθε

απαράδεκτης διάταξης του νέου Νοµοσχεδίου, να

αποσύρουµε το ενδιαφέρον του ΤΕΕ για επίσπευση

ψήφισης νέου Νοµοσχεδίου, να επιδιώξουµε να µην

ψηφιστεί τίποτα τώρα και να κλιµακώσουµε τις αντι-

δράσεις µας συνολικά και καθολικά.

Παρατηρήσεις για το σ/ν ΤΣΜΕ∆Ε


