
Ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεσμεύθηκε
κοστολογημένα

Με ξέρετε. Ξέρετε ότι “δεν μασάω τα λόγια μου”.

Ξέρετε ότι μιλάω υπεύθυνα και τεκμηριωμένα. Ελά-

χιστες φορές έχω κάνει λάθος. 

Αυτή το φορά ιδιαίτερα, η λογική

ακολουθία των δεδομένων και των

ψύχραιμων συλλογισμών - απαλ-

λαγμένων από πάθη και φοβίες -

που δεν χαρακτηρίζουν ελεύθε-

ρους και δημοκρατικούς πολίτες -

οδηγούν στη βεβαιότητα!

Μόνον απληροφόρητοι, αποπροσα-

νατολισμένοι και παθητικοί τηλεθε-

ατές συστημικών καναλιών

μπορούν να πιστέψουν τον Σαμαρά και την ακο-

λουθία του, στο τρομοκρατικό τους ντελίριο. Με

λύπη και απέχθεια διαπιστώνω τις ανεύθυνες παλι-

νωδίες του, την τρομολαγνεία του, τα ασύστολα

ψεύδη του, την απέλπιδα και αγωνιώδη πάλη του να

γαντζωθεί στην “ασφάλεια” της εξουσίας.

Ο πολίτης βρίσκεται μπροστά σε ένα απλούστατο

δίλημμα: Να επιλέξει τη “σταθερότητα”, τη σταθερά

και βεβαία καταστρεπτική και απεχθή εξάρτηση από

τους επικυρίαρχους δανειστές, με το προσωπείο

μιας υποτελούς κυβέρνησης, Σαμαρά και Σία, ή να

επιλέξει μια ανεξάρτητη κυβέρνηση εθνικής και κοι-

νωνικής σωτηρίας, προσεκτικής, ψύχραιμης, ορθο-

λογικής και εφικτής ανατροπής, μια κυβέρνηση

διαπραγματευτικής ισχύος με νοπή, ευρεία και στι-

βαρή λαϊκή εντολή και κοινωνική και πολιτική συμ-

πόρευση και στήριξη!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Δόγκας  Δημοσθένης 
Υποψήφιος βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ προϋπόθεση

για ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Συνέντευξη με τον

Αλέξη ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
Σελίδα 5

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεσμεύθηκε
κοστολογημένα
4 Επαναφορά κατώτατου μισθού στα 751€

4 Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000€

4 Κατάργηση ΕΝΦΙΑ Σελίδα 8

Σημαντικές παρεμβάσεις 
για την Αττική 

από το Δημοσθένη Δόγκα
Ζητήματα πρώτης προτεραιότητας, όπως αυτό της

υγείας, της νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και της

κοινωνικής πρόνοιας στον καιρό των Μνημονίων,

έθεσε ο  Δημοσθένης Δόγκας.                  Σελίδα 3

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα 

Σαμαράς εναντίον Σαμαρά
Σελίδα 4

Yποψήφοι της Περιφέρειας Αττικής,

της Α’ και Β’ Αθήνας και Α’ και Β’

Πειραιά Σελίδες 12 - 15

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
υπεύθυνα

Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ

Kι αν “δεν μας πάει”, 

ψηφίζουμε

“Ανεξάρτητους Ελληνες”



2 ΣΕΛΙΔΑ - 21  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ποιο απ’ τα δύο; Τη σταθερότητα της καταστροφής

και της υποτέλειας των τελευταίων πέντε ετών, ή τη

λελογισμένη, πρακτικά εφικτή ανατροπή και ανα-

στροφή της κοινωνικής αποσύνθεσης και της εθνικής

ταπείνωσης.

Απλά: Σαμαρά ή ΣΥΡΙΖΑ;

― Σαμαρά, με την τραγική κατάσταση που βιώνουμε

καθημερινά, με τη διάλυση της οικονομίας, την ανερ-

γία, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τον ΕΝΦΙΑ,

τις υπερφορολογήσεις και τις αυτοκτονίες

ή

― ΣΥΡΙΖΑ με τις μετρημένες και κοστολογημένες δε-

σμεύσεις που εξήγγειλε ο Τσίπρας, για να οδηγη-

θούμε στην ανάκαμψη, στην ανάταξη και στην

ανάταση.

Αυτός ο σκοπός θέλει μόνο βούληση και μεθοδικό-

τητα. Και η βούληση υπάρχει και η ικανότητα. Υπάρ-

χει και η δυνατότητα, γιατί δεν υπάρχουν

δεσμεύσεις. «Δεν τους κρατάει κανένας στο χέρι».

Δεν μπορεί να τους εκβιάσει κανένας. Είναι προς το

συμφέρον και της Ευρώπης ν’ ακολουθήσει τις κα-

τευθύνσεις αλλαγής της πολιτικής, γιατί μόνον έτσι θ’

αποφύγει την κοινωνική αποσύνθεση, τις κοινωνικές

ρίξεις, τη διάλυση!

Επομένως κι αν ακόμα δεν πρόσκεισαι ιδεολογικά

στον ΣΥΡΙΖΑ τον επιλέγεις σαν “σανίδα σωτηρίας”,

ως την πλέον αξιόπιστη πολιτική δύναμη - γιατί

αυτήν ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του λαού, με

τη αισθητήριό του.

Αλλά ακόμη κι αν “δεν σου πάει” - με καμμιά δύναμη

να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είσαι “δεξιός” ή κεντροδε-

ξιός ή φιλελεύθερος, με “αντικομμουνιστικές” κατα-

βολές ή άλλα κολλήματα, υπάρχει λύση. Υπάρχει

θετική διέξοδος, χωρίς να πάει η ψήφος σου χαμένη

σε ύποπτα και επί τούτου κατασκευασμένα “πολιτικά”

μορφώματα:

Η λύση, είναι οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ του Πάνου

Καμμένου.

Οι ΑΝ.ΕΛ. είναι η μόνη σταθερή, αξιόπιστη, ξεκάθαρη

πολιτική δύναμη της “πατριωτικής δεξιάς” που παρα-

μένει απαρασάλευτα και μαχητικά αντιμνημονιακή

και φιλοευρωπαϊκή, αλλά πρωτίστως ΕΛΛΗΝΙΚΗ δύ-

ναμη στο πνεύμα του πρωτεργάτη και αρχιτέκτοντα

ένταξης της Ελλάδας στην, τότε ΕΟΚ, του Κων/νου

Καραμανλή και ιδρυτή βεβαίως, της Νέας Δημοκρα-

τίας.

Τον Πάνο Καμμένο κάποιοι τον πουλήσανε. Εκείνος

δεν πούλησε κανέναν και κυρίως ΔΕΝ πούλησε την

ιδεολογία του.

Δεν πούλησε την εθνική του συνείδηση και δεν την

“νέρωσε”!

Οι νέοι τόλμησαν αντιμνημονιακά

Ξεκάθαρο προβεβλημένο δείγμα τόλμης και ορθής

κρίσης, χωρίς παρωπίδες, που προτάσει, όχι την

“ομάδα” του, αλλά τις κοινωνικές και εθνικές του

ευαισθησίες είναι ο νέος στον πολιτικό στίβο, αλλά

ώριμα σκεπτόμενος, Δημοσθένης Δόγκας. Αρχηγός

δημοτικής παράταξης και δημοτικός σύμβουλος στο

Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, που προσχώ-

ρησε και εντάχθηκε στους “Ανεξάρτητους Ελληνες”,

ως υποψήφιος βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής,

όπως και άλλοι.

Ο Δημοσθένης Δόγκας αποτελεί παράδειγμα

προς μίμηση για τους ανεξάρτητους και απεξαρτημέ-

νους δεξιούς ή φιλελεύθερους κεντροδεξιούς.

―――――

Σαν υστερόγραφο άφησα ν’ ασχοληθώ με δύο κόμ-

ματα που δεν έχουν, όχι μόνο ιδεολογική συγγένεια

ή συνάφεια, αλλά και καμμιά κοινή αφετηρία ή κατά-

ληξη των επιλογών τους: το ΚΚΕ και το “Ποτάμι”.

Ασχολούμε μ’ αυτά τα δύο κόμματα γιατί είναι τα

μόνα αξιόλογα δημοσκοπικά, εκτός των προαναφερ-

θέντων, που έχεις κάτι να πεις.

Τί να πω για τα “ΠΑ.ΣΟ.Κ.” όπως τα κατάντησαν οι “ηγέ-

τες” τους(!) Γ.Α. Παπανδρέου και Βενιζέλο που προ-

σβάλουν τον ιδρυτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού

Κινήματος. Εγώ τον σέβομαι! Αυτοί, ο ένας κράτησε το

ΠΑ. (Πανελλήνια ντροπή, πλέον) κι ο άλλος το Κίνημα

(Κ) - κατ’ όνομα - πλαισιούμενος από κάποιους που του

έχουν υποχρέωση πολιτικής ανάδειξης.

Ας πάμε στο “Ποτάμι”. Οπως έχω γράψει ήδη, δεν μ’

ενδιαφέρει ο δημοσιογράφος με το βαρύ επώνυμο.

Ούτε οι άνθρωποι που τον πλαισιώνουν. Α υ τ ό ς

άδραξε την ευκαιρία της προβολής και τη δυνατότητα

να γίνει “μπαλαντέρ” - θέση που διεκδικεί και η

“Χρυσή Αυγή”, όχι ως μπαλαντέρ, αλλά ως “τρίτη εν-

τολή” - Α υ τ ο ί  να καβαλήσουν ένα “τρένο ευκαι-

ρίας”! Μ’ ενδιαφέρουν όμως οι ψηφοφόροι του και

τους ρωτώ:

Ο Στ. Θεοδωράκης έχει δηλώσει σχετικά με την πι-

θανότητα συνεργασίας του με τον ΣΥΡΙΖΑ: «...Τα
αποτελέσματα των εκλογών θα δείξουν ποιος πρέπει
να κυβερνήσει αυτή τη χώρα» (capital.gr 18/1/15). Πα-

ρεμφερείς δηλώσεις έχει κάνει και στο πρόσφατο πα-

ρελθόν. Αφού λοιπόν ως μπαλαντέρ, μπορεί να

συνεργαστεί και με τη Ν.Δ. και με τον ΣΥΡΙΖΑ, δη-

λαδή μ’ ένα μνημονιακό κόμμα κι ένα αντιμνημονιακό,

τίθεται το ερώτημα: Αν κάποιος ψηφοφόρος είναι

υπέρ των μνημονιακών πολιτικών, γιατί δεν ψηφίζει

κατ’ ευθείαν Νέα Δημοκρατία. Κι αν πάλι είναι αντι-

μνημονιακός γιατί δεν ψηφίζει κατ’ ευθείαν ΣΥΡΙΖΑ ή

ΑΝ.ΕΛ. Το “Ποτάμι” είναι ένα κόμμα “σούπα”, χωρίς

ιδεολογία, χωρίς σκοπό, χωρίς μέλλον, που το δι-

καιολογεί απόλυτα η ονομασία του. “Ποταμῷ γάρ οὔκ
ἐστίν ἐμβῆναι δίς τῷ αὐτῷ” (Δεν μπορείς να μπεις

δύο φορές στο ίδιο ποτάμι). Ηράκλειτος.

Aς έρθουμε τώρα στο ΚΚΕ. Ας ξεκινήσω με μια αλη-

θινή ιστορία: Το Νοέμβρη του 2011 (κυβέρνηση Λ. Πα-

παδήμου) πλησίασα μια παρέα συμπολιτών μας που

τους είδα προβληματισμένους με την τρέχουσα κα-

τάσταση. Η παρέμβασή μου ήταν “επιθετική”!

― Αν θέλετε ν’ αλλάξει αυτή η κατάσταση, τους είπα,

αυτή η αλλαγή θα γίνει δυνατή, όταν ένας αντικομ-

μουνιστής, όχι απλά “δεξιός”, αντικομμουνιστής ψη-

φίσει ΚΚΕ.

Ενας εκ των παρόντων της ομήγυρης, 50 - 60 ετών,

αστός, γραβατωμένος, μου είπε με πολύ σοβαρότητα: 

― Αυτός κύριε Βενετσάνε, είμαι εγώ. Είμαι αντικομ-

μουνιστής και αποφασίσαμε εγώ και η γυναίκα μου

να ψηφίσουμε ΚΚΕ.

― Θαυμάσια: Αρχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα,

του απάντησα.

Λίγους μήνες μετά, παραμονές εκλογών του Μαΐου

2012, τον συνάντησα στην προεκλογική συγκέν-

τρωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βούλα.

― Με θυμάστε, με ρώτησε. Σας είχα πει ότι θα ψήφιζα

ΚΚΕ. Μ’ αυτά που λέει που παραπέμπουν στη “δευτέρα

παρουσία”, για κεντρικό σχεδιασμό και κοινωνικοποί-

ηση των μέσων παραγωγής απ’ τη μια και πουλάει τον

902 απ’ την άλλη, γιατί “τον έριξε έξω”, αλλάξαμε ελα-

φρώς κατεύθυνση. Θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ!

― Πολύ καλά κάνεις, του είπα, και η ελπίδα μου με-

γάλωσε.

Ας αποφασίσει το ΚΚΕ να εκσυγχρονιστεί! Δεν υπάρ-

χει πλέον η πρωτοπορία των προλεταρίων. Υπάρχουν

εργαζόμενοι. Υπάρχουν καταπιεζόμενοι κοινωνικά,

εθνικά, ιδεολογικά. Υπάρχουν εκμεταλλευτές και εκ-

μεταλλευόμενοι.

Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες ή τάξεις, υπάρχουν

εθνικές ομάδες που διεκδικούν  αξιοπρέπεια!

Το ΚΚΕ με τη λυσώδη επίθεσή του κατά του ΣΥΡΙΖΑ

και την α υθαίρετη διεκδίκησή του μόνου “ορθού δρό-

μου” με την εξομοίωση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ν.Δ. (Τί Σα-

μαράς, τί Τσίπρας, δηλαδή) απωθεί πλέον

Δεν μπορεί να μιλάει για το απώτερο και άδηλο μέλ-

λον και ν’ αγνοεί τη δυστυχία του σήμερα.

Αυτό λέγεται θρησκευτικό αυτομαστίγωμα. Αυτό

είναι πολιτικός φονταμενταλισμός!

Δεν μπορεί, λέει,να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ

η αναμφισβήτητη ιστορική ηγεσία του, ο Χαρίλαος

Φλωράκης, συνεργάστηκε και με το ΠΑΣΟΚ των πρώ-

των χρόνων και με τον Μητσοτάκη, για να κάνει μια

“κάθαρση”, που δεν έγινε!

Ψηφίζουμε υπεύθυνα
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Ζητήματα πρώτης προτεραιότητας, όπως αυτό

της υγείας και της νοσοκομειακής περίθαλψης,

αλλά και της κοινωνικής πρόνοιας στον καιρό

των Μνημονίων, έθεσε στη σύντομη προεκλο-

γική περίοδο ο Υποψήφιος Βουλευτής εκλογικής

περιφέρειας Αττικής με τους Ανεξάρτητους Έλ-

ληνες, Δημοσθένης Δόγκας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο “Ασκληπιείο”

Ο πρώτος σημαντικός σταθμός ήταν η επίσκεψη του

Δημοσθένη Δόγκα στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκλη-

πιείο» Βούλας, με στόχο την ενημέρωσή του για την

λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και για τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει. 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, κ. Σταύ-

ρος Μονεμβασιώτης, ευχήθηκε στον Δημοσθένη

Δόγκα κάθε επιτυχία και αναφέρθηκε στα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο. Σημείωσε,

κυρίως, την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και

την υποστελέχωση ορισμένων τομέων όπως στους

τομείς των νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και

των εργατών. Παράλληλα όμως, τόνισε ότι έχει πα-

ρατηρηθεί σημαντική πρόοδος στην εξυπηρέτηση των

ασθενών και αυτό οφείλεται στην μεγάλη και συνεχή

προσπάθεια που καταβάλουν οι εργαζόμενοι του Νο-

σοκομείου. Τόνισε ότι το Ασκληπιείο καλύπτει, απρό-

σκοπτα, περιστατικά από ολόκληρο το τμήμα της

Νότιας Αττικής. 

Ο Δημοσθένης Δόγκας αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα

των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής για την ίδρυση

νέου νοσοκομείου, το οποίο θα λειτουργεί συμπλη-

ρωματικά με το Ασκληπιείο και θα καλύπτει τις ανάγ-

κες περίθαλψης και νοσηλείας των κατοίκων σε

απομακρυσμένες από τη Βούλα περιοχές. 

Ο κος Δόγκας και ο κος Μονεμβασιώτης συμφώνη-

σαν στην ανάγκη διατήρησης του δημόσιου χαρα-

κτήρα του Νοσοκομείου. Ο κος Δόγκας υπογράμμισε

ότι στόχος πρέπει να είναι η ανακαίνιση των πτερύ-

γων του, καθώς κάποιες εμφανίζουν σημάδια φθοράς

και καταπόνησης. Επισήμανε την ανάγκη πρόσληψης

μόνιμου προσωπικού, σημείο που αποτελεί την μονα-

δική λύση για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκο-

μείου. Επίσης, σημείωσε την ανάγκη στήριξης του

Ασκληπιείου από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης και ευρύτερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Τέλος, ο κ. Δημοσθένης Δόγκας ανέπτυξε στον Αν.

Διοικητή τις ιδέες του για την ανάπτυξη της ευρύτε-

ρης περιοχής, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ

άλλων, την προώθηση του νοσοκομειακού τουρισμού

στη Βούλα, μέσω της σύνδεσης του ιστορικού νοσο-

κομείου με την επαναλειτουργία του πρώην κάμπινγκ

στη Βούλα. 

Ο Δημοσθένης Δόγκας δεσμεύτηκε ότι θα βρίσκεται

πάντα δίπλα στο «Ασκληπιείο» Νοσοκομείο, γεγονός

που πραγματώνει επί πολλά χρόνια ο ίδιος και η οι-

κογένειά του, ενώ και οι δύο συνομιλητές συμφώνη-

σαν σε στενή συνεργασία για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων του νοσοκομείου. 

Με το Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κκ Νικό-

λαο 

Ο κος Δόγκας συναντήθηκε στο Δημαρχείο Λαυρεω-

τικής με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογαίας

και Λαυρεωτικής, κκ. Νικόλαο. 

Ο κος Δόγκας γνωστοποίησε την υποψηφιότητά του

για την Περιφέρεια Αττικής (πρώην υπόλοιπο) στις

επερχόμενες εκλογές καθώς και σημεία του πολιτι-

κού προγράμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αλλά

και τις θέσεις του για το ρόλο της εκκλησίας και τη

σχέση της με το κράτος. 

Μεταξύ άλλων, ο κος Δόγκας συνεχάρη τον Μητρο-

πολίτη κκ. Νικόλαο για το άκοπο και συνεχές φιλαν-

θρωπικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και

πιο συγκεκριμένα για το εκτεταμένο κοινωνικό πρό-

γραμμα της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτι-

κής.

Ο Σεβασμιότατος έδωσε την ευλογία του και ευχή-

θηκε δύναμη για τη δύσκολη προεκλογική περίοδο. 

Δόγκας  Δημοσθένης 
Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής (Υπόλοιπο)

Σημαντικές παρεμβάσεις για την Αττική

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Δόγκα Δημοσθένη

“Πρόταση για ίδρυση νέου Γενικού Νοσοκομείου στην Αττική”

“Στήριξη του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας”
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Παρακολουθήστε έναν εξαιρετικό μονόλογο του

Αντώνη Σαμαρά. Τί έλεγε το 2011 και τι λέει σή-

μερα. Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας ή στα

αυτιά σας αν τον ακούσετε ηχητικά στο

www.ebdomi.com. 

«Μας λένε κάποιοι ότι το ερώτημα σήμερα είναι

“Μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία;” Αυτό μάς είχαν

πει και πέρυσι το Μάιο (2010).

“Μνημόνιο ή χρεοκοπία”; Οπως αποδείχθηκε το

Μνημόνιο μάς έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία.

Και το μεσοπρόθεσμο δεν θα την αποτρέψει. Θα

μας βυθίσει ακόμη περισσότερο στην παράλυση

που φέρνει τη χρεοκοπία ακόμη πιο κοντά.

Κάποιοι μας απείλησαν τελευταία και με διλλή-

ματα τύπου Μεσοπρόθεσμο ή τανκς(!!!)

Κάποιοι πριν από ένα μήνα είχαν απειλήσει, Με-
σοπρόθεσμο ή δραχμή, σας θυμίζω. Πρόκεται για

προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου, η

οποία δεν πείθει κανέναν. Απλώς δημιουργεί πα-

νικό στην αγορά και αποσταθεροποιεί την οικο-

νομία!»

Συνεχίζει ο ίδιος:

Κάθε φορά που ακούγονται τέτοιες ανοησίες, το

μόνο, δυστυχώς, που γίνεται είναι να υπάρχει

φυγή κεφαλαίων απ’ τις Τράπεζες και είναι τε-

ράστια η ευθύνη της Κυβέρνηση!!! (παρατετα-

μένα χειροκροτήματα).

Ομως ο ελληνικός λαός, δεν εκβιάζεται πλεόν!

Απλώς και μόνον η αγορά κακοποιείται.

Ας το καταλάβουν κι ας σταματήσουν αυτά τα

πυροτεχνήματα. 

Οι παλινωδίες και οι μεταμορφώσεις του Αν-

τώνη, δυστυχώς, ΔΕΝ έχουν τέλος. Αυτά που

στηλιτεύει ως αντιπολίτευση, τα εφαρμόζει κατά

γράμμα, ως κυβέρνηση. Ζούμε στον καταπλη-

κτικό μήνα του διπρόσωπου θεού Ιανού. Που

συμβολίζει τις αντιθέσεις και αντιφάσεις. Τις

ενάρξεις και τις μεταβάσεις! 

Ουδείς αναμάρτητος!, Αντώνη

(κύττα σχετικά video στο  www.ebdomi.com

MNHMONIO & ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

Ο Σαμαράς το 2011 απαντά στον Σαμαρά του 2015

Αρθρο 14 παράγραφος 5

«Με την παρούσα ο Δανειολήπτος παραιτείται αμετάκλητα και άνευ

όρων από κάθε ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας.

(Στην εξίσου δεσμευτική για το Δανειολήπτη επεξήγηση του όρου

αυτού στη Νομική Γνωμοδότηση των δύο Νομικών Συμβούλων του

Κράτους διευκρινίζεται ότι: «Ούτε ο Δανειολήπτος, (σ.σ. η Ελλάς),

ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία (σ.σ. τα μαχητικά αεροσκάφη, οι

φρεγάτες, οι παραλίες μας, τα νησιά μας, τα “οικόπεδα” της ΑΟΖ μετα

πετρέλαια, η Ακρόπολη, τα πάντα), έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυ-

ριαρχίας».

Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ: «Οι παράνομες Συμβάσεις ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ της Ελλάδας”

σελ. 46 κ.ε. 

Αυτό  έχουν ψηφίσει, υπογράψει και υποστηρίζουν οι εθνικοί μει-

οδότες και οι προδότες, που ευαγγελίζονται... “σταθερότητα”.

Κι αυτό δεν λήγει στις... 31/12/2014, αλλά όταν θα πάρουν και το τε-

λευταίο λίτρο πετρελαίου...

ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
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Κύριε Μητρόπουλε, είστε ο πρώτος
που εδώ κι έναν χρόνο θέσατε το ζή-
τημα της κοινοβουλευτικής αυτοδυνα-
μίας του ΣΥΡΙΖΑ ως προϋπόθεση της
ταχείας απεμπλοκής από τα Μνημόνια.
Τώρα που υιοθετήθηκαν οι θέσεις σας,
αισθάνεστε δικαιωμένος;

Δεν τίθεται ζήτημα προσωπικής δικαίω-

σης. Η ιδέα της κοινοβουλευτικής πλει-

οψηφίας, ως μόνης ρεαλιστικής λύσης

στη συγκυρία, τέθηκε στα αρμόδια όρ-

γανα και σταδιακώς όλα πείστηκαν για

την ορθότητά της. Η πολιτική «αχρο-

νία» άλλωστε του ΣΥΡΙΖΑ, δηλ. η έλ-

λειψη σταθερών και συγγενών

δυνάμεων στην Ελλάδα και την Ευ-

ρώπη, που θα συμμαχήσουν μαζί του,

οδηγεί ευθέως σ’αυτή τη στρατηγική. Η

κοινοβουλευτική πλειοψηφία (ή άλλως

αυτοδυναμία) παρέχει πολιτική βεβαι-

ότητα και μεγάλη ευχέρεια κινήσεων

και ελιγμών.

Όταν η έκφραση της πλειοψηφίας του

δημοκρατικώς δρώντος λαού είναι συμ-

παγής, δυναμική και αδιατάρακτη, τότε

ούτε η κα Μέρκελ ούτε τα άλλα όργανα

της νεοφιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Τε-

χνοδομής είναι δυνατόν να την αγνοή-

σουν. Έχουμε μπροστά μας το τιτάνιο

έργο της κατάργησης των Μνημονίων

και των εφαρμοστικών τους νόμων και

της αναδιαπραγμάτευσης της Δανει-

ακής Σύμβασης καθώς και το μείζον

θέμα του χρέους, στα οποία μόνο μία

αποφασισμένη και δυναμική κοινοβου-

λευτική πλειοψηφία στηριζόμενη στο

ενεργό λαϊκό κίνημα είναι δυνατόν να

ανταποκριθεί επιτυχώς.

Άλλωστε το πρόγραμμα που εκφώνησε

στη ΔΕΘ ο Πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας,

πρέπει να τεθεί σε άμεση εφαρμογή

χωρίς συμβιβασμούς που θα απαιτή-

σουν τυχόν παραμνημονιακοί επίδοξοι

συνεταίροι.

Βλέπετε ότι αυτή η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία μπορεί να επιτευχθεί;

Τα μηνύματα από όλες τις γωνιές της

Ελλάδας αυτό δείχνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως

το νέο μεγάλο κόμμα, θα εκφράσει τη

νέα πλατειά αντιμνημονιακή συμμαχία

της Εργατικής Τάξης, των ανέργων,

των συνταξιούχων, του δημόσιου και

ιδιωτικού τομέα, της νεολαίας, με τα

ευρύτατα και καταρρέοντα τμήματα

των μικρομεσαίων. Έτσι θα σχηματιστεί

η νέα και κυρίαρχη λαϊκή ενότητα στη

βάση των κοινών οικονομικών και κοι-

νωνικών προβλημάτων.

Ο σχηματισμός δηλαδή της νέας κυ-
βέρνησης θα είναι υπόθεση ενός μόνο
κομματικού φορέα;

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και οι αποφά-

σεις των οργάνων του προαναγγέλ-

λουν μια κυβέρνηση ευρύτατης

κοινωνικής αποδοχής με κορμό τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ που θα εκφράσει αυτή τη νέα με-

γάλη λαϊκή-ταξική συσπείρωση. Το

πρόγραμμα όμως του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό

της ΔΕΘ, δεν τίθεται υπό διαπραγμά-

τευση ούτε στο εσωτερικό της χώρας

ούτε στα όργανα της ΕΕ. Είναι ένα

minimum πρόγραμμα αντιμετώπισης

της ανθρωπιστικής κρίσης, επανάκτη-

σης της εργασίας και των συλλογικών

θεσμών, επανεκκίνησης της οικονομίας

και ταχείας ρύθμισης των πάσης φύ-

σεως μη εξυπηρετούμενων δανείων με

πολλαπλότητα λύσεων που θα εξατομι-

κεύονται σε κάθε περίπτωση…

Στο πεδίο όμως των θεσμικών αλλα-

γών, θα θεσπιστούν πρωτόγνωροι θε-

σμοί που θα εδραιώσουν το νέο

συμμετοχικό και αμεσο-δημοκρατικό

πολίτευμα που θα ενδυναμώσει και θα

ξεπεράσει το στάδιο της λυμφατικής

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που

διανύουμε. Η ανασύνταξη της Πολι-

τείας και των θεσμών που θα αρχίσει με

την «αυτοδύναμη» κοινοβουλευτική

πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, θα σηματοδο-

τήσουν το νέο ποιοτικό άλμα των κα-

θημερινών εκφράσεων του λαϊκού

κινήματος και του δημοκρατικώς δρών-

τος λαού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Αλέξης Π. Μητρόπουλος γεννήθηκε στον

Πύργο της Ηλείας. Είναι Πτυχιούχος της Νομικής

Σχολής Αθηνών, της Φιλοσοφικής Σχολής Αθη-

νών και του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει πλούσια κοινωνική δράση. Από μαθητής Γυ-

μνασίου. Ως φοιτητής της Νομικής Σχολής Αθη-

νών, στη διάρκεια της δικτατορίας, φυλακίστηκε

για μεγάλο χρονικό διάστημα και βασανίστηκε

από τα Σώματα Ασφαλείας του δικτατορικού κα-

θεστώτος. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης για την

Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού

Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ).

Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Νοεμβρίου

2010 ηγήθηκε του συνδυασμού της Αριστεράς

στην Περιφέρεια Αττικής «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» και στις Εθνικές Εκλογές

του Μαΐου-Ιουνίου 2012 εξελέγη βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής.

Έχει εκδόσει 18 βιβλία και δεκάδες μελέτες.

«H “αυτοδύναμη” κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, 
θα σηματοδοτήσει το νέο ποιοτικό άλμα των καθημερινών εκφράσεων 

του λαϊκού κινήματος και του δημοκρατικώς δρώντος λαού»

Συνέντευξη με τον Αλέξη Μητρόπουλο
στον Μιχάλη Στεφανίδη

«Ιδιοκτησία και Εργασιακή Σχέση. Κοινωνι-

κοποίηση: Η απελευθέρωση της εργασίας»,

Έκδοση Επιθεώρησης Εργατικού Δικαίου, β’

έκδοση, Αθήνα 1982.

«Η Κρίση της Πολιτικής στην Ελλάδα (1985-

1989)», Εκδόσεις Αφοι Τολίδη, Αθήνα 1989.

«Θεωρητικά Ζητήματα του Συνδικαλιστικού

Κινήματος», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,

Αθήνα-Κομοτηνή 1989.

«Νεοφιλελευθερισμός και Υποβάθμιση της

Εργασίας», Εκδ. Αφοι Τολίδη, Αθήνα 1991.

«Το Τέλος του Κοινωνικού Κράτους; Αρι-

στερά και Συνδικάτα Μπροστά στην Απορ-

ρύθμιση», Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, α’

έκδοση Μάρτιος 2008, β’ έκδοση 5/2008.

«Ασφαλιστικό Ώρα Μηδέν: Το μέλλον των

συντάξεων», Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, α’

έκδοση Μάιος 2010, β’ έκδ. 10/2010.

«Στο Έλεος του Μνημονίου. Η πολιτική της

χρεοκοπίας και η υπέρβασή της», Εκδόσεις

Λιβάνη, Αθήνα 2012.

«Η Κοινωνία στο Απόσπασμα. Τρίτο Μνημό-

νιο: Η Βίαιη Εσωτερική Υποτίμηση», Εκδό-

σεις Λιβάνη, Αθήνα, 2013.

«Αριστερά και Ευρώπη», Εκδόσεις Λιβάνη,

Αθήνα, 2013.

«Για την Ελλάδα και την Αριστερά», Εκδό-

σεις Λιβάνη, Αθήνα, 2014.

Μερικά από τα Βιβλία του συγγραφέα:
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Μια σημαντική εκδήλωση, η πρώτη στο

πλαίσιο του εορτασμού των 150 χρόνων

από την αναγέννηση του Λαυρίου, έγινε το

Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στην αίθουσα

«Μηχανουργείο» του Τεχνολογικού Πολιτι-

στικού Πάρκου Λαυρίου.

Tην εκδήλωση  διοργάνωσε η Εταιρεία Με-

λετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.) υπό την αι-

γίδα του Πάρκου και του Δήμου

Λαυρεωτικής, για να τιμήσει την ιστορική

αυτή επέτειο και τη συμπλήρωση 30 χρό-

νων από την ίδρυσή της. Παράλληλα έγινε

η παρουσίαση της νέας έκδοσης στην ελ-

ληνική γλώσσα του βιβλίου του Ανδρέα

Κορδέλλα «Το Λαύριον», σε μετάφραση,

σχόλια και επιμέλεια του Αριστείδη Γ. Κα-

νατούρη, μέλους της Ε.ΜΕ.Λ. 

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε στη γαλ-

λική γλώσσα στη Μασσαλία το 1869 και πε-

ριγράφει δίνοντας σημαντικές πληροφορίες

για το αρχαίο, αλλά και το νεότερο Λαύριο,

που αναγεννιέται χάρη στη μεταλλουργική

του βιομηχανία, καθώς επίσης και άλλες

πληροφορίες σχετικές με την γεωλογική

και ορυκτολογική σύσταση του υπεδάφους

της περιοχής και την μεταλλευτική  και με-

ταλλουργική τεχνολογία της αρχαιότητας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Λαυρεω-

τικής Δημήτρης Λουκάς και ο Πρόεδρος

της Ε.ΜΕ.Λ. Αναστάσιος Βλάδος.

Ομιλητές ήταν εξέχουσες προσωπικότητες

του επιστημονικού κόσμου: ο Γιώργος Ν.

Δερμάτης, Δρ. Ιστορικός του Πανεπιστη-

μίου της Louvain-la-Neuve (Βέλγιο), ο Κων-

σταντίνος Ι. Παναγόπουλος –

Μεταλλειολόγος Μηχανικός – Ομότιμος

Καθηγητής του ΕΜΠ και τέως Γεν. Διευθυν-

τής του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου

Λαυρίου, ο Γιώργος Β. Δερτιλής – Ιστορι-

κός – Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και

της École des Hautes Études en Sciences

Sociales (Παρίσι) και τακτικό μέλος της Ευ-

ρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και ο Αρι-

στείδης Γ. Κανατούρης – Μαθηματικός με

μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική

που ήταν και ο μεταφραστής και επιμελητής

του βιβλίου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Πέτρος Φιλίππου, που παραβρέθηκε αφού

συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρω-

τοβουλία της διοργάνωσης, απένειμε ανα-

μνηστικές πλακέτες και δήλωσε ότι η

Περιφέρεια Αττικής θα ενισχύσει τις εκδη-

λώσεις για τον εορτασμό των 150 χρόνων

από την ίδρυση του νεώτερου Λαυρίου και

θα βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί στην

επίλυση των προβλημάτων της σύγχρονης

πόλης, η οποία αποτελεί έναν από τους ση-

μαντικότερους χώρους ανάπτυξης της Ατ-

τικής. 

«ΤΟ ΛΑΥΡΙΟΝ» του Ανδρέα Κορδέλλα
Ενα πρωτοποριακό επιστημονικό έργο βιομηχανικής αρχαιολογίας των μεταλλείων

Προς κάθε ελληνική οικογένεια

Για πέμπτη συνεχή χρονιά η πατρίδα μας βρίσκεται στην

κόλαση του μνημονίου. Στην κόλαση που δημιούργησαν

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, που ενώ για δεκαετίες κυβέρνησαν τον

τόπο, και έφεραν την καταστροφή και τη χρεοκοπία στον

ελληνικό λαό, ετοιμάζονται τώρα να υπογράψουν Νέα Μνη-

μόνια ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ. 

Αυτό όμως τελειώνει. Σήμερα ψηφίζουμε για την ίδια μας

τη ΖΩΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει: ΔΕΝ αναγνωρίζουμε το χρέος.

Καμία θυσία για τα κέρδη τους, καμία υποταγή στα ψεύτικα

διλλήματα, μνημόνιο ή χρεοκοπία. Λέμε ΟΧΙ στην ανθρω-

πιστική κρίση που έχει ξεσπάσει. Λέμε ΟΧΙ στο Νέο Σχέδιο

των Σαμαρά, Βενιζέλου και τρόικας για νέους φόρους, νέες

απολύσεις, συντάξεις και μισθούς 300 ευρώ, κατασχέσεις

σπιτιών, νέα ξεπουλήματα δημόσιας περιουσίας, νέες πε-

ρικοπές στην Υγεία, την Παιδεία και το Κοινωνικό Κράτος.  

Η ελληνική οικογένεια πρέπει ΤΩΡΑ να πολεμήσει για την

ίδια της τη ΖΩΗ. Να δώσει την εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρ-

μόσει άμεσα τα πρώτα μέτρα ανακούφισης του λαού, για

δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά, επαναφορά του

δώρου Χριστουγέννων, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη σε ανασφάλιστους ανέργους, δωρεάν μετακίνηση

με τα ΜΜΜ για ανέργους και όσους ζουν στα όρια της φτώ-

χιας, φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης για όλους, κατάργηση

του ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα, διαγραφή μέρους των οφειλών για

φτωχούς δανειολήπτες, επαναφορά κατώτατου μισθού

στα 751 ευρώ, 300.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Στις 25 του Γενάρη, το ιστορικό μας χρέος, το χρέος της

Αριστεράς, είναι ξεκάθαρο. Να διώξουμε τους δυνάστες

του ελληνικού λαού και να γυρίσουμε σελίδα, για μια Ελ-

λάδα περήφανη, δημοκρατική και δίκαιη. Η ιστορία δε μπο-

ρεί να περιμένει. Όταν σε καλεί οφείλεις να δώσεις τη

μάχη. Να αρπάξεις την ευθύνη. Την ευθύνη και την εντολή

που ο λαός και η ιστορία σε καλούν να κάνεις πράξη.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να τους

ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ. Έφτασε

η ώρα να αναλάβουμε την

ευθύνη που μας αναλογεί.

Να πάρουμε πίσω τη ΧΑ-

ΜΕΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ. Τη ζωή

και το μέλλον ΤΩΝ ΠΑΙ-

ΔΙΩΝ ΜΑΣ. Την ΙΣΤΟΡΙΑ

μας και το ΜΕΛΛΟΝ αυτού

του τόπου. Για μια ΕΛ-

ΛΑΔΑ περήφανη, δημοκρατική και δίκαιη. Πάμε λοιπόν όλοι

μαζί να γυρίσουμε σελίδα και να στείλουμε στον ΑΓΥΡΙ-

ΣΤΟ τους δυνάστες του ελληνικού λαού.

Ψηφίζουμε για τη ζωή μας, για το μέλλον των παιδιών

μας.

Γιώργος Πάντζας
Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Περιφέρεια Αττικής 
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Τα  τελευταία 5 χρόνια   τα δυο κόμματα

της συγκυβέρνησης  (Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ) με

την εφαρμογή των  μνημονιακών  πολι-

τικών  σε βάρος του ελληνικού λαού

έφεραν την ελληνική κοινωνία, αλλά και

την οικονομία στο απροχώρητο. Υπάρχει

λοιπόν επιτακτική ανάγκη, όσο ποτέ άλ-

λοτε για αναθέρμανση της ελληνικής οι-

κονομίας και για το τέλος της

ανθρωπιστικής κρίσης, στην οποία οδη-

γηθήκαμε. Όμως αυτό που απασχολεί

σήμερα τους πολίτες είναι πως οι εξαγ-

γελίες θα γίνουν πράξη.

Περίπου 300.000 μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις  έβαλαν «λουκέτα», τα τελευταία  4

χρόνια σύμφωνα με το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ,

και η πτώση του τζίρου την τελευταία

χρονιά άγγιξε το 20% (Ιούλιος 2013-Ιού-

λιος 2014), ενώ από την έναρξη της κρί-

σης αγγίζει το 74%. Τα δε προβλήματα

της ρευστότητας γίνονται ακόμα πιο

ασφυκτικά καθώς οι ανακεφαλαιωμένες

με λεφτά του Δημοσίου Τράπεζες κρα-

τούν τις «στρόφιγγες» κλειστές. Πριν

από την κρίση, είναι ενδεικτικό,  σύμ-

φωνα πάντα με την έρευνα του ΙΜΕ-

ΓΣΕΒΕΕ, οι μισές περίπου επιχειρήσεις

δεν χρηματοδοτούσαν  τις δραστηριότη-

τές τους μέσω τραπεζικού δανεισμού,

ενώ το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 73,7%

κατά την κρίση.  Το ύψος δε, των «κόκ-

κινων» δανείων τον Ιούλιο του 2014

ανέρχονταν σε 77 δισ. € από τα οποία

τα 42 δισ.  € είναι επιχειρηματικά.

Και στην οδυνηρή αυτή κατάσταση, ο τε-

λευταίος προϋπολογισμός που παρου-

σίασε η κυβέρνηση Σαμαρά προέβλεπε

κατά  1,6  δισεκατομμύρια € δαπάνες για

τον κοινωνικό προϋπολογισμό, και οι δη-

μόσιες επενδύσεις είναι μειωμένες  κατά

400 εκατομμύρια €.

Σ’ όλα αυτά υπάρχει διέξοδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ

με συγκροτημένο πρόγραμμα και ειδικές

προτάσεις δείχνει το δρόμο, αντί τις

«κούφιες» υποσχέσεις και  ευχολόγια

των δυνάμεων του «μνημονιακού

τόξου». Στα πλαίσια της γενικότερης πο-

λιτικής κατάργησης Μνημονίου, διαγρα-

φής μεγαλύτερου μέρους του χρέους,

εξυγίανσης δημοσιονομικής διαχείρισης

και δημόσιου ελέγχου των τραπεζών, κά,

προτείνει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων

στήριξης των Μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων (ΜμΕ).

Σε αντίθεση με την τραπεζοκεντρική

πρόταση, που αφορά στις οφειλές των

ΜμΕ προς τις Τράπεζες, ο ΣΥΡΙΖΑ προ-

τείνει «σεισάχθεια» των οφειλών και

σειρά μέτρων άμεσης ανακούφισης.

Ειδικότερα στο θέμα των οφειλών προς

τα Ασφαλιστικά Ταμεία έχουμε την πρό-

ταση σύστασης ειδικών περιφερειακών

επιτροπών εξώδικου διακανονισμού,

όπου οι δόσεις δεν θα ξεπερνούν το

20% του ετήσιου εισοδήματος του οφει-

λέτη  και την κατάργηση της αντισυν-

ταγματικής αυτόφωρης διαδικασίας για

οφειλές προς το Δημόσιο.

Συγχρόνως το Δημόσιο υποχρεούται να

ανακτήσει τον έλεγχο του Ταμείου Χρη-

ματοπιστωτικής Σταθερότητας, ασκών-

τας πλήρως τα δικαιώματα του στις

ανακεφαλαιοποιημένες Τράπεζες,  με

πρότασή μας τη δημιουργία Τράπεζας ει-

δικού σκοπού για τις ΜμΕ.

Οι προτάσεις το άδικο φορολογικό σύ-

στημα είναι η άμεση κατάργηση του

ΕΝΦΙΑ, η επαναφορά του αφορολόγη-

του στα 12.000 €, προοδευτική κλίμακα

φορολογίας ανάλογα με το εισόδημα,

σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής

φόρου, κατάργηση του τέλους επιτη-

δεύματος, κά.  

Πρόκειται για άμεσα μέτρα που θα εφαρ-

μοστούν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα δώσουν

μια ανάσα στις  ΜμΕ, τονώνοντας την

αγορά και την απασχόληση. Με ένα

πλάνο για την παραγωγική ανασυγκρό-

τηση της χώρας, σε συνδυασμό με τα

πρώτα μέτρα της κυβέρνησης Αριστεράς

που εξήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ η ανά-

καμψη της  ελληνικής οικονομίας και κοι-

νωνίας  είναι άμεση και στο χέρι μας.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει

ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρό-

γραμμα  παραγωγικής ανασυγκρότησης

στο οποίο οι ΜμΕ θα αποτελούν έναν

από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης

της χώρας.

ΣΥΡΙΖΑ και Μικρο-Μεσαίες επιχειρήσεις
Το ύψος των «κόκκινων» δανείων τον Ιούλιο του 2014 ανέρχονταν σε 77 δισ. € 

από τα οποία τα 42 δισ. € επιχειρηματικά!

Γιάννης Τόλιος
Yποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 

στη Β’ Αθήνας

Ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά πολιτικής και κοινωνικής

επικαιρότητας της Γαλλίας, το «Marianne» αφιερώνει στο

τελευταίο τεύχος του δισέλιδο άρθρο στις δραστηριότητες

της νέας Περιφερειακής Αρχής Αττικής και της Περιφερει-

άρχη Ρένας Δούρου, με τον τίτλο: «Ελλάδα: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
κυβερνά». 

Aξίζει να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα του άρθρου του

απεσταλμένου του περιοδικού στην Αθήνα, Alain Léauthier:
• Η Ρένα Δούρου, του ελληνικού αντιφιλελεύθερου κόμμα-

τος, βρίσκεται στα ηνία της Περιφέρειας Αττικής, της μεγα-

λύτερης της χώρας. Κανείς δεν διευκολύνει το έργο της.

Ωστόσο, με σκληρή δουλειά και βούληση, η εκλεγμένη Πε-

ριφερειάρχης κατορθώνει σημαντικά πράγματα με τη μικρή

της ομάδα. Και κατάφερε να πείσει τις Βρυξέλλες. 

• Μια Περιφερειάρχης που την περίμεναν στη γωνία… αλλά

που μέχρι σήμερα έχει κάνει μια άψογη διαδρομή.

• (Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου) Ασχολήθηκε λοιπόν με

τα πιο πιεστικά προβλήματα και αντιμετώπισε τις πιο επεί-

γουσες καταστάσεις. Για παράδειγμα αποκατέστησε το ηλε-

κτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά που το στερούνταν εδώ και

μήνες λόγω απλήρωτων λογαριασμών, μέτρο που αμέσως η

Δεξιά έσπευσε να χαρακτηρίσει «προεκλογικό και δημαγω-

γικό». Ή κατάφερε να παραμείνουν ανοικτοί οι δρόμοι σε

όλη την Περιφέρεια κατά τους φοβερούς κατακλυσμούς του

περασμένου Οκτωβρίου. 

• Παράλληλα ασχολήθηκε με ορισμένα ζητήματα μακράς

πνοής. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της ήταν το πρό-

βλημα που σχετίζεται με τις συνθήκες διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων στην Αττική, η οποία συχνά λαμβάνει χώρα παρα-

βιάζοντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές οδηγίες. Η

επίσκεψή της στη χωματερή της Φυλής, στα δυτικά της Αθή-

νας προκάλεσε αίσθηση και έφερε τη στήριξη πολλών επι-

τροπών κατοίκων που αγωνίζονται για το κλείσιμό της.

(…)Βέβαια προς το παρόν η χωματερή εξακολουθεί να λει-

τουργεί, αλλά η κυρία Περιφερειάρχης ακύρωσε ένα σχέδιο

του προκατόχου της, εξόχως επικερδές για τις μεγάλες

εταιρίες που μοιράζονται τις κερδοφόρες μπίζνες των απορ-

ριμμάτων. 

• Παρά την επιφυλακτικότητα που προκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στους

ευρωκράτες, τον Δεκέμβριο, οι Βρυξέλλες ενέκριναν το νέο

σχέδιο (σσ: το ΠΕΠ Αττικής). Μια νίκη για τη Ρένα Δούρου

και τη μικρή αφοσιωμένη ομάδα που εργάζεται στο πλευρό

της, αλλά ίσως και ένδειξη πιθανών μελλοντικών συμβιβα-

σμών σε «εθνικά» θέματα.

• «Από την αρχή πήρα την απόφαση να ολοκληρώσω τη θη-

τεία μου. Καταρχήν γιατί μου προσφέρει το πλεονέκτημα

της διάρκειας, πέντε χρόνια, και ύστερα γιατί όλοι οφεί-

λουμε να δείχνουμε ότι η είσοδος στην πολιτική είναι απο-

στολή και όχι καριέρα».

«Ελλάδα: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνά»
Aφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού «Marianne» στην Περιφέρεια Αττικής
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4 Επαναφορά κατώτατου μισθού στα 751 €

4 Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 €

4 Κατάργηση ΕΝΦΙΑ

4 Αποκατάσταση δώρου χριστουγέννων (13ης

σύνταξης για τους συνταξιούχους που παίρνουν

κάτω και μέχρι 700 ευρώ.

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ

με το κοστολογημένο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΣΥΡΙΖΑ

Κοστολογημένο για πρώτη φορά και τεκμηριω-

μένο κοινωνικό και οικονομικό πρόγραμμα εξήγ-

γειλε στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Αλέξης Τσίπρας.

Μ’ αυτό δεσμεύεται και θέτει ως κύριο στόχο,

για τον αποπνιγμό της χώρας και την ανάπτυξη

Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομα-

στικής αξίας του δημόσιου χρέους, ώστε να

γίνει πραγματικά βιώσιμο. Εγινε για τη Γερμανία

το 1953, να γίνει και για την Ελλάδα (και όχι

μόνο) το 2015.

Μπορεί και δικαιολογείτα, χωρίς να γινόμαστε

“μπαταξήδες”. Οι Γερμανοί το 1953 όπως και

στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν απόλυτα

υπάιτιοι για τα χρέη τους και τις αποζημιώσεις

που όφειλαν (και οφείλουν) και τους δώσαμε

ανάσα να μας “καβαλήσουν”! ΟΙ Λαοί σήμερα, και

ιδιαίτερα η Ελλάδα είναι θύμα και συνυπεύθυνη

ως ένα βαθμό, αλλά με πρωταίτιο το χρηματοπι-

στωτικό κεφάλαιο (ευρωπαϊκό και παγκόσμιο).

Αποδεδειγμένα και παραδεδεγμένα πληρώ-

νουμε τα παιχνίδια των Goldens boys των Funts,

των Τραπεζών και του μεγάλου κεφαλαίου.

Ρήτρα ανάπτυξης, για την αποπληρωμή

Περίοδο χάριτος, δηλ. moratorioum

Εξαίρεση του προγράμματος δημο-

σίων επενδύσεων από τους περιορι-

σμούς του Συμφώνου Σταθερότητας.

Ευρωπαϊκό New Deal

Τέλος “δηώνουμε για ακόμη μια φορά

- λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα παρακολου-

θείται στενά γ’ αυτό, όπως και για τ’ άλλα -

ότι το θέμα του κατοχικού δανείου είναι

ανοιχτό. Καθαρές κουβέντες. Θα γίνει επί-

σημη ελληνική θέση, από την πρώτη στιγμή,

που θα βρεθούμε στο τιμόνι της χώρας”.

Αμεση αύξηση του προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων κατά 4 δισεκατομμύρια.

Τί θα γίνει όμως μέχρι να ολοκληρωθεί η δια-

πραγμάτευση;

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεσμευόμαστε
απέναντι στον Ελληνικό λαό για ένα Εθνικό Σχέ-
διο Ανασυγκρότησης, με το οποίο θα αντικατα-
στήσουμε το μνημόνιο από τις πρώτες κιόλας
ημέρες της νέας διακυβέρνησης, προτού και

ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευ-
σης.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης περιλαμβά-
νει τους τέσσερις μεγάλους πυλώνες για την αν-
τιστροφή της κοινωνικής και οικονομικής
αποδιάρθρωσης, την ανόρθωση της οικονομίας
και την έξοδο από την κρίση»:

Οι Πυλώνες του Εθνικού 

Σχεδίου Ανασυγκρότησης

1ος Πυλώνας: Αμεση αντιμετώπιση της ανθρω-

πιστικής κρίσης, προϋπολογισμένο κόστος

1.882,46 εκατομ. €

2ος Πυλώνας: Επανεκκίνηση της οικονομίας και

φορολογική δικαιοσύνη, 6,5 δις ευρώ

3ος Πυλώνας: Εθνικό σχέδιο για την ανάκτηση

της εργασίας. Πρόγραμμα απασχόλησης

300.000 θέσεων εργασάις, 3 δις ευρώ

4ος Πυλώνας: Δημοκρατικός μετασχηματισμός

του πολιτικού συστήματος 0 (ΜΗΔΕΝ) €

Κώστας Βενετσάνος

ΑΛΕΞΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύθηκε

κοστολογημένα

Η ενίσχυση της πειθαρχικής

ευθύνης στη Δημόσια Διοί-

κηση και η επιτάχυνση των

πειθαρχικών διαδικασιών

αποδεικνύονται και από τα

στατιστικά στοιχεία, που πα-

ρουσιάζει πλέον σε τετρά-

μηνη βάση, το Υπουργείο

Διοικητικής Μεταρρύθμισης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης.

Συγκεκριμένα, πριν από ενά-

μιση χρόνο το Υπ.Δ.Μ.Η.Δ.

έθεσε σε εφαρμογή ένα ολο-

κληρωμένο πρόγραμμα ενί-

σχυσης της διαφάνειας και

καταπολέμησης της διαφθο-

ράς στη Δημόσια Διοίκηση. 

Το τελευταίο τετράμηνο, Σε-

πτέμβριος – Δεκέμβριος

2014, μέσα από τις προβλε-

πόμενες διαδικασίες, απολύ-

θηκαν από το Δημόσιο, για

ποινικούς και πειθαρχικούς

λόγους, 133 υπάλληλοι. 

Συνολικά, το 2014, μέσα από

την ποινική και πειθαρχική

διαδικασία, απομακρύνθηκαν

695 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ

τα τρία προηγούμενα έτη

είχαν απομακρυνθεί για τους

ίδιους λόγους, συνολικά 428

υπάλληλοι (77 το 2011, 133

το 2012 και 218 το 2013). 

Υπάλληλοι «φαντάσματα»,

υπεξαιρέσεις, δωροληψίες

ακόμη και περιπτώσεις σε-

ξουαλικών παρενοχλήσεων

μαθητών είναι ορισμένες από

τις περιπτώσεις ασυδοσίας -

ατιμωρησίας. Παραθετουμε

μερικές μόνο:

- Υπάλληλος κεντρικής υπη-

ρεσίες Υπουργείου για αδι-

καιολόγητη αποχή από την

εκτέλεση καθηκόντων για

169 ημέρες.

- Εκπαιδευτικός που αρνή-

θηκε να προσέλθει σε εξέ-

ταση στην αρμόδια

Υγειονομική Επιτροπή και ο

οποίος απουσίαζε για χρο-

νικό διάστημα 120 ημερών

από τα καθήκοντα του, άνευ

αδείας.

- Εφοριακός για κατ’ εξακο-

λούθηση απιστία κατά του

δημοσίου με ιδιαίτερα τεχνά-

σματα, εκδίδοντας πλαστές

φορολογικές ενημερότητες

και αλλοίωσε ατομικά δελτία

χρεών εταιρίας.

- Υπάλληλος Υπουργείου,

που υπέπεσε σε σειρά σοβα-

ρών ποινικών αδικημάτων

(πλαστογραφία, υπεξαίρεση,

παράβαση υπαλληλικού κα-

θήκοντος, απόκτηση παράνο-

μου οικονομικού οφέλους

του ιδίου) και υπεξαίρεσε

22.000 ευρώ από Συλλογικά

Όργανα.

- Προϊσταμένη Οικονομικής

Υπηρεσίας για παράβαση κα-

θήκοντος κατά τον Ποινικό

Κώδικα, καθώς υπεξαίρεσε

χρήματα και πλαστογράφησε

υπογραφές. 

Περιπτώσεις ασυδοσίας - ατιμωρησίας 

στο Δημόσιο
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Η Ελένη Σωτηρίου, υποψήφια του
ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής
(Υπόλοιπο) μας τόνισε ότι  το πολι-
τικό σύστημα προσπαθεί να δημι-
ουργήσει ένα λαό φοβισμένο και
υποταγμένο, γιατί μόνο σε αυτό το
έδαφος μπορεί να τη γλιτώσει. Επί-
σης μας μίλησε για τη διαπραγμά-
τευση με τους δανειστές, το
σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται η
χώρα, αλλά και για «μια μεγάλη
ρήξη με ό,τι μας κρατά καθηλωμέ-
νους».

Oλες αυτές τις προεκλογικές ημέρες
ακούμε τον Σαμαρά να “σπέρνει” μία απί-
στευτη τρομοκρατία. Πιστεύετε  ότι βρίσκει
ανταπόκριση; Τι εισπράττετε από τον
κόσμο που μιλάτε;

Ο κ. Σαμαράς προσπαθεί να κάνει εξαγωγή

του δικού του φόβου στην κοινωνία. Φο-

βούνται για τα δικά τους προνόμια και μι-

λούν τάχα για τις συντάξεις και τις

καταθέσεις. Έχουν χάσει κάθε έλεγχο, λέ-

γοντας ότι θα γίνουν απίθανα πράγματα αν

κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, στα καφε-

νεία, στις λαϊκές, στις εκδηλώσεις, στο δια-

δίκτυο ο κόσμος σατιρίζει όλες αυτές τις

απειλές. Οι μαζικές δόσεις φόβου δεν μπο-

ρούν να ξεγελάσουν τις ανάγκες των αν-

θρώπων, ούτε να κρύψουν τη δύσκολη

πραγματικότητα που ζει ο καθένας. Γιατί,

είναι άλλο πράγμα να έχεις επίγνωση των

δυσκολιών ή αγωνία ή ανησυχία και άλλο

αυτό που επιχειρούν ο κ. Σαμαράς και η

κατά παραγγελία δημοσιογραφία, που

αφορά την παράλυση της σκέψης των αν-

θρώπων, ώστε αμαχητί η Ελλάδα να συνε-

χίσει να αποτελεί πειραματόζωο.

Στη μέση συνείδηση το πολιτικό σύστημα

έχει καταγραφεί ως αναξιόπιστο και απο-

λύτως ένοχο για την κατάσταση στην

οποία βρισκόμαστε. Καταγράφεται με σχε-

τικά μαζικό τρόπο ένα νέο «Φύγετε!», προς

όλους όσοι συνέβαλαν στην καταστροφή

της χώρας.

Έτσι, ο κόσμος θέλει να δώσει μια ευκαιρία

στον ΣΥΡΙΖΑ. Είτε ως λύση ανάγκης, είτε

ως το τελευταίο «αποκούμπι», είτε ως μια

ελπίδα που πρέπει να δοκιμαστεί, μέχρι και

μ’ ένα κλίμα ενθουσιασμού κάποιες φορές.

«Θα σας ψηφίσω» μας λέει, διατηρώντας

όμως επιφυλάξεις και μια γενικευμένη δυ-

σπιστία. «Προσέξτε μη γίνετε σαν τους άλ-

λους», «Μη μας κοροϊδέψετε κι εσείς», μας

λένε συχνά. Κι αυτό είναι μια μεγάλη ευ-

θύνη για εμάς. Να μην προδοθεί αυτός ο

κόσμος. Αυτή η μικρή λύτρωση που περι-

μένει, αυτή η δικαίωση που επιδιώκει, πρέ-

πει να έρθει και να διαφυλαχθεί.

Με βάση τη συνολική κατάσταση της
χώρας, το να περιορίζεται η συζήτηση, κυ-
ρίως,  στα οικονομικά βοηθά ή αποπροσα-
νατολίζει τον κόσμο; 

Η κρίση που βιώνουμε είναι κρίση καθο-

λική, δηλαδή κοινωνική, οικονομική, πολι-

τική, πολιτιστική και εθνική. Αντίστοιχα

πολυεπίπεδη πρέπει να είναι και η ανά-

ταξη. Καμιά πλευρά δεν μπορεί να εξαιρε-

θεί, αν θέλουμε να μιλήσουμε για

ουσιαστική διέξοδο της χώρας. Επομένως,

ο περιορισμός της δημόσιας συζήτησης στη

στιγμή ή στις στιγμές μιας αναγκαίας και

σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανει-

στές είναι περιοριστική. Η διέξοδος αφορά

μεγάλες αλλαγές και μεγάλες ιδέες σε

κομβικά ζητήματα, όπως η παραγωγική

ανασυγκρότηση, το πολιτικό σύστημα, ένα

άλλο αξιακό μοντέλο, η γεωπολιτική θέση

της χώρας κ.ά. Άρα, το ερώτημα στο σταυ-

ροδρόμι που έχουμε βρεθεί είναι «τι χώρα

θέλουμε» και «τι κοινωνία θέλουμε». Και

μια χώρα ανοικοδομείται ή μια κοινωνία

ανασυγκροτείται σε νέες βάσεις όταν η

ίδια το επιθυμεί και πασχίζει να το κάνει.

Γι’ αυτό τονίζω συχνά την ανάγκη ενεργής

στήριξης και συμμετοχής των πολιτών στις

μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος.

Η
Ελένη Σωτηρίου είναι μέλος της Πολιτικής

Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή

της στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

από το ιδρυτικό του Συνέδριο. Δραστηριοποιείται

μεταξύ άλλων στο Τμήμα Εργατικής Πολιτικής

και συμμετέχει στην οργανωτική δουλειά του ΣΥ-

ΡΙΖΑ στους εργαζόμενους.

Οργανώθηκε στην Αριστερά στα φοιτητικά της

χρόνια. Διατέλεσε για χρόνια μέλος της διοίκη-

σης του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθή-

νας.

Πρωτοστάτησε στη δράση των Επιτροπών «Ακρί-

βεια-STOP» και στο κίνημα κατά των διοδίων.

Πήρε από την πρώτη στιγμή ενεργητικά μέρος

στο κίνημα των πλατειών και σε όλες τις λαϊκές

κινητοποιήσεις ενάντια στην τρόικα και το καθε-

στώς αποικίας χρέους, που επιβλήθηκε στην Ελ-

λάδα με τη συνενοχή όλων των μέχρι σήμερα

κυβερνήσεων.

Δραστήριο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2007, συ-

νέβαλε και στις εκλογικές του μάχες ως υποψή-

φια βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής το 2007,

2009, 2012, και ως υποψήφια ευρωβουλευτής το

2009 και το 2014.

Γεννήθηκε το 1972 στις Ερυθρές Αττικής, από γο-

νείς αγρότες και αριστερούς. Πτυχιούχος του

τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπι-

στημίου. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως υπάλ-

ληλος σε ιδιωτικές εταιρίες.

Έχει μια κόρη τριών ετών.

Τι χώρα θέλουμε, το πραγματικό ερώτημα των εκλογών
απαντά σε συνέντευξή μας η υποψήφια βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Ελένη Σωτηρίου

των Γιάννη Σιάτρα και Δήμητρας Καρρά

Οι πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα

διεξήχθησαν μεταξύ του Μαΐου και του Αυγούστου

του 1844. Στις εκλογές αυτές νίκησε το “Ρωσικό”

κόμμα (κόμμα των "Ναπαίων"), με αρχηγό τον Ανδρέα

Μεταξά. Όμως, την εντολή για την πρωθυπουργία

την πήρε ο Ιωάννης Κωλέττης επικεφαλής του τρί-

του κόμματος (“Γαλλικού” κόμματος ή “κόμματος της

Φουστανέλας”)!

Από τότε, στα 171 χρόνια που έχουν περάσει έχουν

γίνει ακόμη 63 εκλογικές αναμετρήσεις. Οι εκλογές

της 25 Ιανουρίου 2015  θα είναι οι 64ες κοινοβου-

λευτικές εκλογές στην σύγχρονη ιστορία της Ελλά-

δας.

Συχνότητα εκλογικών αναμετρήσεων

Στην περίοδο 1844 – 1900 πραγματοποιήθηκαν 23

εκλογικές αναμετρήσεις (περίπου μία κάθε 2,43 χρό-

νια). Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, πραγματο-

ποιήθηκαν 34 εκλογικές αναμετρήσεις. Περίπου μία

κάθε 2,94 χρόνια. Όμως, αν αφαιρέσουμε τα χρόνια

των δικτατοριών και της κατοχής (περίπου 16 χρό-

νια), τότε βλέπουμε ότι κατά τον 20ο αιώνα, γινόταν

μία εκλογική αναμέτρηση κάθε 2,47 χρόνια. Στην πε-

ρίοδο 2000 – 2015, έγιναν (συμπεριλαμβάνουμε και

την αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου) 7 εκλογικές

αναμετρήσεις (δηλαδή, 1 κάθε περίπου 2,3 χρόνια).

Το μικρότερο διάστημα μεταξύ δύο εκλογικών ανα-

μετρήσεων είναι αυτό των 41 ημερών μεταξύ των

εκλογών του 2012. Το μακρύτερο χρονικό διάστημα

είναι αυτό μεταξύ των εκλογών της 6ης Δεκεμβρίου

1915 και 1ης Νοεμβρίου 1920 (4 χρόνια και 11 μήνες).

Βέβαια, στην περίοδο αυτή εντάσσεται και η φάση

του εθνικού διχασμού και συνεπώς δε θεωρείται ως

ομαλή. Το αμέσως επόμενο μακρύτερο διάστημα με-

ταξύ δύο εκλογών είναι αυτό μεταξύ των εκλογών

της 26 Μαρτίου 1906 και 10ης Αυγούστου 1910.

σημείωση της έκδοσης

Αυτή η διαχρονική ανάλυσή μας οδηγεί στο συμπέ-

ρασμα ότι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 3 χρόνια,

αφού ο μέσος όρος είναι - δεν είναι κάθε 2,5 χρόνια.

Τα τρία (3) χρόνια λοιπόν θα εξασφάλιζαν την πιθα-

νότητα τήρησης αυτής της χρονικής διάρκειας.

― Μεγαλύτερη κυβερνητική υπευθυνότητα

― Αμεσότερη δημοκρατική λειτουργία και 

― Συνείδηση συμμετοχής του πολίτη (οι δαπάνες,

που ούτως ή άλλως γίνονται,υπάρχουν τρόποι μει-

ώσεων)

Κ.Β.

Η ιστορία των βουλευτικών εκλογών στην ΕΛΛΑΔΑ (απόσπασμα)
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και υποψή-

φιος Βουλευτής Επικρατείας, Πάνος Σκουρλέ-

της, μίλησε σε προεκλογική συγκέντρωση που

οργάνωσε η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, την Πα-

ρασκευή 16/1.

Το αμφιθέατρο του Δημαρχείο Σαρωνικού γέ-

μισε από φίλους και μέλη της τοπικής οργάνω-

σης του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετούς υποψήφιους

Βουλευτές της Περιφέρειας, αλλά και δημότες

άλλων πολιτικών χώρων που τίμησαν με την πα-

ρουσία τους τον Πάνο Σκουρλέτη.

Η ομιλία του επικεντρώθηκε στα μέτρα που θα

αντιμετωπίσουν την ανθρωπιστική κρίση και

στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. 

Κάλεσε τον λαό στις 25 Γενάρη να «τελειώσει»

το μνημόνιο με την ψήφο του. 

«Θέλουμε μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας,
μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και όχι μόνο
μίας παράταξης. Μια κυβέρνηση που θα δια-
πραγματευτεί σκληρά στην Ευρώπη και θα συγ-
κρουστεί σκληρά στην Ελλάδα με το
διεφθαρμένο κατεστημένο που χρεοκόπησε τη
χώρα.
Ζητάμε μια καθαρή εντολή αυτοδυναμίας. Όσο
πιο ισχυρός βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις κάλπες της
25ης Ιανουαρίου, τόσο πιο σταθερή θα είναι η

μετεκλογική πορεία της χώρας και τόσο πιο
ισχυρή θα είναι η Ελλάδα. 

Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συ-
νεργαστούμε με καμία πολιτική δύναμη από
αυτές που συνέδεσαν την πολιτική τους επι-
βίωση με το Μνημόνιο, προκαλώντας πόνο και
καταστροφή στην χώρα. Σε αυτό είμαστε ξεκά-
θαροι. Οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να βα-
σίζεται στην πολιτική αξιοπιστία και στην καθαρή
συνεννόηση, αξίες τις οποίες οι δυνάμεις των
μνημονίων έχουν οριστικά εγκαταλείψει. Και
αυτό ο λαός θα το συνεκτιμήσει στην ψήφο του
την επόμενη Κυριακή».

“Όλοι μαζί να στήσουμε 
μια καινούργια πατρίδα 

σε μια νέα Ευρώπη”

τονίζει ο Πάνος Σκουρλέτης
Υποψήφιος Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ

Για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερα

χρόνια ένας μεγάλος αριθμός φιλελλή-

νων από όλες τις χώρες του κόσμου

υπογράφει ένα κείμενο στήριξης προς

την Ελλάδα, ασκώντας δριμεία κριτική

στις κινήσεις Ευρωπαίων αξιωματού-

χων, αλλά και μερίδας του διεθνούς έν-

τυπου και ηλεκτρονικού Τύπου να

δημιουργήσουν κλίμα φόβου στην

χώρα, με φόντο τις εκλογές της 25ης

Ιανουαρίου.

Η επονομαζόμενη «Δεύτερη Έκκληση
της Νάντης – Είμαι Έλληνας από αλλη-
λεγγύη» γράφει τα εξής:

«Τον Νοέμβρη 2011, η Έκκληση της

Νάντης «Είμαι Έλληνας από αλληλεγ-
γύη» βρήκε μια μεγάλη απήχηση, γιατί

είχε καταγγείλει το ντικτάτ της Τρόικας

κατά του Ελληνικού λαού και είχε προ-

σκαλέσει τους Φιλέλληνες όλων των

χωρών να θεωρήσουν τον εαυτό τους

Έλληνες σε ένδειξη αλληλεγγύης και

συμβολικά και στην πράξη.

Τον φετινό χειμώνα 2014-2015, ο Ελ-

ληνικός λαός αναγκάζεται για άλλη

μια φορά να υποστεί την ανάμιξη της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τολμάει

να του υπαγορεύσει την ψήφο του και

που προσπαθεί να τον εκφοβίσει και

να τον τρομάξει επισείοντας την

απειλή βαρειών κυρώσεων στην περί-

πτωση που η Ελλάδα θα διάλεγε να

φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.

Εμείς, οι υπογράφοντες την Έκκληση

της Νάντης, επαναλαμβάνουμε την έκ-

κλησή μας του 2011, γιατί η καρδιά μας

κτυπάει Ελληνικά. Διαμαρτυρόμεθα

ενάντια στην ανάμιξη των κερδοσκό-

πων τραπεζιτών, και των αντιπροσώ-

πων τους, στις Ελληνικές εκλογές.

Εμείς θεωρούμε ότι οι Έλληνες έχουν

το δικαίωμα να διαλέξουν ένα πολιτικό

δρόμο που να είναι ωφέλιμος, και ταυ-

τόχρονα να αρνηθεί την λιτότητα που

τους έχουν επιβάλλει και να μην μπει

στον πειρασμό να ακολουθήσει μια ρα-

τσιστική και νεοναζιστική ακροδεξιά.

Αυτή είναι η Ελλάδα που αγαπάμε,

γιατί η επιλογή της σήμερα μπορεί να

εγκαινιάσει μια καινούρια εποχή για

την Ευρώπη, και να προσφέρει μια ση-

μαντική και ιστορική βοήθεια στη Γαλ-

λία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και σε

όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, για να δημι-

ουργήσουν από κοινού ένα δημοκρα-

τικό μέλλον.

Αυτή είναι η Ελλάδα που προσδο-

κούμε, είναι αυτή η ίδια που εφεύρε τη

δημοκρατία πριν από 2.500 χρόνια, και

είναι αυτή η ίδια που τόλμησε να πει

OXI στις απαιτήσεις των φασιστών στις

28 Οκτωβρίου 1940.

Είμαστε όλοι Έλληνες από αλληλεγ-

γύη.

Νάντη, 18/01/2015

Λυκ Ντουγιάρ, Ζιλ Ζελγκόν».

(Μετάφραση κειμένου από τα γαλλικά: Νίκος

Μέξης και Ντομινίκ Μπουκέ με τη βοήθεια της

Κλειώς Εξακουστού και της Ζαν Ροκ-Τεσόν)

Πηγή: jesuisgrec.blogspot.gr

«Είμαι “Έλληνας” από αλληλεγγύη» Οι Εθνικές Εκλογές για την Εκλογή

Βουλευτών θα διεξαχθούν την Κυ-

ριακή, 25 Ιανουαρίου 2015 (Π.Δ.

183/31.12.2014 ΦΕΚ τ. Α΄ 277/2014).

Η νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών διέ-

πεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012

(Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 57/15.03.2012), με τον τίτλο

«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των δια-

τάξεων της Νομοθεσίας για την Εκλογή

Βουλευτών».

Το κείμενο των παραπάνω διατάξεων, μαζί

με τις σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-

σης και Αποκέντρωσης για τη διενέργεια

των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ια-

νουαρίου 2015, περιέχονται στον εκλογικό

σάκο κάθε Εκλογικού Τμήματος. 

Επίσης, το μεν Προεδρικό Διάταγμα

26/2012, υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εφη-

μερίδας της Κυβέρνησης, ενώ οι σχετικές

Εγκύκλιοι που αφορούν τη διεξαγωγή των

Βουλευτικών Εκλογών του 2015 περιέχον-

ται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

Εσωτερικών (www.ypes.gr/ekloges).

Στις συγκεκριμένες Βουλευτικές Εκλογές,

από τη σκοπιά του Δικαστικού Αντιπροσώ-

που, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, από τις

προηγούμενες Βουλευτικές Εκλογές. Mόνο

ότι μετά την κατάργηση των Νομών, κάθε

εκλογική περιφέρεια (πλην της Αττικής) αν-

τιστοιχεί σε Αντιπεριφέρεια και δεν υπάρ-

χουν πλέον Κοινότητες. 
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Φίλες και φίλοι, 

Είμαι υποψήφιος στην Περιφέρεια Αττικής με το Κί-
νημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών για πέντε λόγους: 

Πρώτον, γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτικούς και πο-
λιτικές δυνάμεις που βάζουν πρώτα την Ελλάδα και
τους πολίτες της.
Που έχουν αποδείξει ότι δεν υπολογίζουν κανένα
προσωπικό ή πολιτικό κόστος μπροστά στο πα-
τριωτικό τους καθήκον.  
Όπως κάναμε εμείς το 2009.

Δεύτερον, γιατί η χώρα χρειάζεται κοινοβουλευ-
τική εκπροσώπηση των δυνάμεων της προόδου και
της αλλαγής. Που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να
σηκώσουν το βάρος της ευθύνης με γενναίες πρά-
ξεις!

Τρίτον, γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις
με καθαρή πολιτική ταυτότητα. 
Καθαρές κουβέντες.
Όχι θολά νερά για να μας αγαπάνε όλοι.

Τέταρτον, γιατί η χώρα πηγαίνει μπροστά χτίζον-
τας επάνω σε γερά θεμέλια.
Και αυτές είναι οι αλήθειες των γεγονότων.
Όχι η συνομωσιολογία και οι μύθοι που κρύβουν τα
πραγματικά αίτια της κρίσης.

Η φωνή του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μας, είναι φωνή αγώνων
για δεκαετίες. 
Και πέμπτον, γιατί με το ΚΙΝΗΜΑ μας δίνουμε
φωνή και δύναμη στους χιλιάδες πολίτες, μέσα από
τη δικιά μας ξεχωριστή φιλοσοφία της συμμετοχι-
κής δημοκρατίας, της άμεσης Δημοκρατίας, της αυ-
τοοργάνωσης, της προσφοράς, της διαβούλευσης
και του αγώνα.

Σ’ αυτόν το κρίσιμο αγώνα, σας καλώ να συ-
στρατευτούμε όλοι μας. H Περιφέρεια Αττικής
μας χρειάζεται, προκειμένου να δώσουμε, όλοι
μαζί, τη μάχη για τη Πραγματική Αλλαγή για μια
Νέα Ελλάδα.

Με φιλικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Άγγελος Γ. Σιόλας

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Αναπληρωτής Πρύτανη Ε.Μ. Πολυτεχνείο

Τηλ. 210 6434 027 – κιν. 6944 290556

Αγγελος Γ. Σιόλας
Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

O Αγγελος Σιόλας, αρχιτέκτονας μηχανικός και πολεο-

δόμος, είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-

χνείο, Σχολή Τοπογράφων Μηχαν. - Τομέας Γεωγραφίας

και Περιφερειακού Σχεδιασμού. Είναι διδάκτωρ της Ανώ-

τατης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παρισιού, δι-

πλωματούχος Πολεοδόμος από το Institut d’ Urbanisme

de Paris, και διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1978 δι-

δάσκει στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-

κών (ΣΑΤΜ) Ε.Μ.Π., όπου διετέλεσε Διευθυντής του

Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού για 11

χρόνια και Κοσμήτορας της Σχολής ΑΤΜ για 4 χρόνια.

Πλέον εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Πρύτανη Διοικητικού

Προσωπικού Ε.Μ.Π., και παράλληλα είναι Διευθυντής του

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Περιβάλλον

και Ανάπτυξη” από το 2012. Εχει δεκάδες δημοσιεύσεις

σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά συνεδρίων, στην

Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Είναι συγγραφέας Εκπαι-

δευτικών βιβλίων και Σχολικών Γεωγραφικών Ατλάντων.

Ως επιστημονικός υπεύθυνος έχει εκπονήσει δεκάδες

ερευνητικά προγράμμματα και μελέτες στο αντικείμενό

του. Εχει άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών.

Στον απόηχο των θλιβερών γεγονότων του

Παρισιού, με θύματα πνευματικούς ανθρώ-

πους μεγάλου διαμετρήματος που εκφρά-

ζονταν μέσω του βδομαδιάτικου σατυρικού

περιοδικού «Charlie Hebdo», ένα κύμα αλ-

ληλεγγύης και υπεράσπισης της ελεύθερης

έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου,

εξαπλώθηκε παγκόσμια. Με σύνθημα «je

suis Charlie!» - «είμαι Σαρλί!», πολίτες και

προσωπικότητες απ' όλες τις χώρες εξέ-

φρασαν την αλληλεγγύη τους στα θύματα.

Στο παγκόσμιο αυτό γεγονός συμμετείχε

και η χώρα μας με συγκεντρώσεις και εκδη-

λώσεις συμπαράστασης. Δεν μπορούμε

ωστόσο να αποφύγουμε κάποιες σκέψεις

και συνειρμούς, βλέποντας ανάμεσα στους

συγκεντρωμένους και κάποιες μεγαλοκυ-

ρίες της συντηρητικής παράταξης ή άλλα

προβεβλημένα στελέχη, καθώς και αρχη-

γούς κομμάτων «πασπαρτού». Κάποιοι από

αυτούς κράδαιναν την πικέτα του συνθήμα-

τος «είμαι Σαρλί», μπροστά στις τηλεορά-

σεις, μετατρέποντας δυστυχώς τις

εκδηλώσεις σε κοσμική συγκέντρωση.

Αυτό κι αν είναι υποκρισία: Βουλευτές και

πολιτευτές της Ν.Δ. του κ. Σαμαρά, που

αποστρέφονται τον «απείθαρχο» Τύπο και

φέρονται σαν ταλιμπάν στους μη αρεστούς

δημοσιογράφους και ρεπόρτερ, να κόπτον-

ται υπέρ της ελεύθερης έκφρασης! Για τη

Γαλλία φυσικά! Γιατί όσον αφορά την Ελ-

λάδα, ποιος δεν θυμάται, την ιδιαίτερη «με-

ταχείριση» των ρεπόρτερ στις

διαδηλώσεις, που θύμιζε καταστάσεις εμ-

πόλεμης ζώνης; Ποιος θα ξεχάσει το μαύρο

στην ΕΡΤ, όπου η κυβέρνηση της ακροδε-

ξιάς παρέας του κ. Σαμαρά και των «σοσια-

λιστών» συμμάχων του, απέλυσε μεμιάς

2.500 εργαζόμενους σε ηλεκτρονικό μέσο,

διαλύοντας την εθνική τηλοψία και ραδιο-

φωνία; Ποιος δημοσιογράφος δεν αγανά-

κτησε κάθε φορά που αναγκάστηκε να

αυτολογοκριθεί; Ή ακόμα, ποιος ξέχασε την

παντελή, φονταμενταλιστική έλλειψη ανο-

χής που ξεπέρασε τα όρια του γελοίου, με

την καταδίκη του χιουμοριστικού μπλογκ

του «γέροντα παστίτσιου»;

Αλήθεια τι θα συνέβαινε αν μία επιθεώρηση

αυθάδικα ανατρεπτική σαν την «Charlie

Hebdo», έβγαινε στην Ελλάδα; Θα είχαν κι-

νητοποιηθεί εναντίον της, από το ΣΔΟΕ που

θα ξετίναζε τα οικονομικά των συντακτών

της και τους εισαγγελείς για προσβολή

χρηστών ηθών, μέχρι τους ακραιφνείς

ακροδεξιούς της Ν.Δ., τις παραεκκλησια-

στικές οργανώσεις και το παρακράτος της

Χρυσής Αυγής. Θα τους κατασυκοφαντού-

σαν και θα τους φίμωναν εν μέσω ενός

χορού σκοταδισμού και υστερίας...

Αλλά η υποκρισία περίσσευε και στη σύ-

ναξη των ηγετών στο Παρίσι: Δίπλα στις

μεγαλειώδεις λαϊκές συγκεντρώσεις των

εκατομμυρίων πολιτών, φρουρούμενοι με

δρακόντεια μέτρα, πορεύτηκαν μόνοι, αυτοί

που ευθύνονται για την σημερινή κατά-

σταση του κόσμου μας. Έχυσαν κροκοδεί-

λια δάκρυα για τα θύματα του

τερατουργήματος φανατικών φασιστοει-

δών και κανείς δεν αναρωτήθηκε για τις

πολιτικές ευθύνες τους. Ποιος χρηματοδό-

τησε και εξέθρεψε τα τέρατα των ταλιμπάν,

της Αλ Κάϊντα και των τζιχαντιστών, που

στράφηκαν και δάγκωσαν το χέρι που τους

τάιζε; Ποιοι έχουν διαλύσει κοινωνίες και

κράτη του αραβικού κόσμου και τους έχουν

μεταμορφώσει σε στρατιές απελπισμένων

προσφύγων; Ποιος καταδικάζει στην φτώ-

χια, τον αποκλεισμό, την εξαθλίωση και το

μίσος τόσους νέους των προαστίων, παιδιά

μεταναστών 2ης και 3ης γενιάς;

Ανάμεσα σε αυτούς τους «Αθλίους» των

Παρισίων, έλαμψαν δια της παρουσίας τους

και ηγέτες όπως ο Βασιλιάς της Ιορδανίας,

ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, οι πρωθυ-

πουργοί της Γεωργίας και της Βουλγαρίας.

Μαζί και ο ανεκδιήγητος εμφυλιοπολεμικός

πρόεδρος της Ουκρανίας και πολλοί άλλοι.

Αυτοί οι υψηλοί προσκεκλημένοι του κ.

Ολάντ, ελέγχονται για αυταρχισμό και είναι

υπόλογοι για καταδίκες και φυλακίσεις δη-

μοσιογράφων, ανέχονται ή και υποθάλπουν

την αστυνομική αυθαιρεσία και προκαλούν

ακόμα και παρακρατικές διώξεις, δολοφο-

νίες και φίμωση δημοσιογράφων στις χώρες

τους.

Παρών στην εκλεκτή ομήγυρη και ο κ. Σα-

μαράς, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της

Ελλάδας. Αυτός που σαν βουλευτής της

Ν.Δ. εξακολουθούσε να παραβρίσκεται στις

γιορτές μίσους του Μελιγαλά, όταν το

κόμμα του είχε αποφασίσει να μην συμμε-

τέχουν οι βουλευτές του σε τέτοιες εκδη-

λώσεις. Είναι ο ίδιος που έριξε μαύρο στην

ΕΡΤ και έριξε την Ελλάδα στις τελευταίες

θέσεις του παγκόσμιου καταλόγου της

ελευθεροτυπίας. Θλιβερές επιδόσεις και

πρωτιά στην υποκρισία...

Αναδημοσίευση από το NEWMONEY.GR (14/01/2015)

Tι θα συνέβαινε αν μία επιθεώρηση ανατρεπτική

σαν την «Charlie Hebdo», έβγαινε στην Ελλάδα;

του Δημήτρη Τσουκαλά,
υποψήφιου βουλευτή Β΄ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΒΗΧΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΑΓΓΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (Ο Απ. Σταύρου
κατά δήλωσή του δεν είναι υποψήφιος!)
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΛΙΛΑ
ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΒΙΚΥ
ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΣΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΗΣΤΗΣ 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΚΑ) 
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΥΣΙΑ ΟΛΓΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(ΤΑΣΟΥΛΑ)
ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΥΜΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (EYH)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΥ ΔΕΒΟΡΑ
ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΖΙΟΥ ΗΡΩ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ
ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΡΙΓΑΖΗ ΡΟΥΛΑ
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΣΟΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αλεξανδράκης  Κωνσταντίνος
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Βαγιωνάκης  Απόστολος
Βοργιάς Σωτήρης
Βενιέρης Αντώνης
Γερμενή - Χρήστου Ευγενία
Δήμου Δήμητρα
Κατάτση Μαρία
Κασιδιάρης Ηλίας
Κατοίκου Αλεξάνδρα   
Κελεπούρης Παναγιώτης   

Κωνσταντινίδης Ιωάννης   
Μουλάς Χρήστος   
Μπόκου Βεργενία   
Μπούρας Ιωάννης   
Ρεμπάπης Λάμπρος   
Σπυρόπουλος Γεώργιος   
Τσολιάκου Ιουλία 

ΒΕΛΙΩΤΗ ΕΥΕΡΓΕΤΑ
ΖΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΡΑ)
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΑΛΑΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΝΑΒΕΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΡΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ 
ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΒΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΟΥΚΑΝΕΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΒΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΕΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ)
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Α' ΑΘΗΝΑΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ)

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΑΓΟΓΛΩΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΛΑΤΣΗ ΦΡΑΙΛΙΧ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ

ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΤΖΕΝΗ

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΕΤΑ

ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΕΡΗ

ΛΑΓΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΗ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΩΤΙΟΥ  ΘΕΑΝΩ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)

ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑ)

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Α' ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΌΛΓΑ 

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)

ΜΠΕΛΛΟΥ ΖΕΤΤΑ

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΜΠΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΝΟΥΛΗ)

ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ

Β' ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ)

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ

ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΠΟΥΛΑ (ΑΓΑΠΗ)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΔΑΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ)

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΗΣΑΪΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ)

ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΑΚΜΠΟΡ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ)

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ (ΙΑΒΕΡΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΗ)

ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΜΠΕΤΥ)

ΜΠΡΟΥΜΑ - ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΟΛΓΑ

ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)

ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ

ΡΗΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΤΗ

ΣΑΜΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ

ΦΟΥΚΗ - ΠΑΠΑΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)

ΧΙΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΨΥΧΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ)

ΖΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ

ΣΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΖΑΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ)

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΗΛ (ΦΑΗΛΟΣ) 

ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΓΙΩΤΗ ΜΗΛΙΤΣΑ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 

ΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 

ΝΟÏΦΕΛΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΥΛΕΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ (ΡΟΗ) 

ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΦΟΝΣΟΥ ΑΝΝΑ 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΚΡΙΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΩ) 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΙΛΕΝΑ 

ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΒΕΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 

ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 

ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΟΝΤΑ-ΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 

ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ 

ΕΡΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ 

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ 

ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑÏΑ 

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΙΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΖΑ 

ΜΠΕΚΟΥ ΕΦΗ 

ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 

ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ 

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 

ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΡΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ 

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

A΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΛΕΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

B΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ 

ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΜΥΡΓΙΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΛΛΙAΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΉΣ

ΒΑΣΙΛΆΚΟΥ ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ

ΒΕΝΙΑΝΆΚΗ ΘΕΟΝΎΜΦΗ (ΈΦΗ)

ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΆΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΣ

ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΆΝΝΗ ΜΕΛΊΤΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΆΚΗ ΜΕΛΠΟΜΈΝΗ (ΜΕΛΊΝΑ)

Συνέχεια στη σελ. 14

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΘΗΝΩN ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Η εφαρμογή των μνημονίων κατά την τελευταία πενταετία,

πέρα από την οικονομική καταστροφή και την ανθρωπιστική

κρίση που προκάλεσε στη χώρα μας, έδωσε και μια άλλη

διάσταση στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι

δανειστές μας επέβαλαν μια μονοδιάστατη εξωτερική πο-

λιτική, η οποία έχει να κάνει με τη μονόπλευρη προσκόλ-

λησή μας στις εντολές τους.

Η Ελλάδα οφείλει να εξυπηρετεί τα εθνικά της συμφέ-

ροντα. Ως πυρήνας σταθερότητας ενεργειακής ασφάλειας

και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης πρέ-

πει να ασκεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να

αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ

Δύσης και Ανατολής. Η ένταξή μας στο NATO και στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) δεν πρέπει να μας εμποδίζει να δια-

τηρούμε στενές πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές

σχέσεις με άλλα κράτη, ιδίως με αυτά με τα οποία έχουμε

εμπορικούς κοινωνικοοικονομικούς, πολιτιστικούς, ιστορι-

κούς και θρησκευτικούς δεσμούς,όπως, μεταξύ άλλων,

είναι η ομόδοξη Ρωσία. Αντίθετα, επιβάλλεται να αναπτύσ-

σουμε τις σχέσεις αυτές μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων

γεωστρατηγικών μας συμφερόντων.

Η εθνική κυριαρχία, όμως, αποτελούσε το εμπόδιο για

τους δανειστές μας. Οι δανειστές μας έπρεπε να αποκτή-

σουν τον πλήρη έλεγχο της χώρας μας, προκειμένου να

διασφαλίσουν την επικυριαρχία τους. Οι πολιτικές λιτότη-

τας που υπαγορεύτηκαν από τους δανειστές και έγιναν

δουλοπρεπώς αποδεκτές και υλοποιήθηκαν από τους κ.κ.

Παπανδρέου, Σαμαρά και Βενιζέλο, ήταν ένα μέσο για την

επίτευξη του στόχου αυτού.

Αυτός ήταν και ο σκοπός της επίσημης επίσκεψής μου στη

Μόσχα στις 14 Ιανουαρίου. Να βαδίσουμε ενωμένοι όλοι οι

Έλληνες τον «άλλο δρόμο». Τον «δρόμο» της ρεαλιστικής

εθνικής εξωτερικής πολιτικής η οποία να υπαγορεύεται από

το εθνικό συμφέρον και όχι από τους δανειστές μας. Να βα-

δίσουμε τον «άλλο δρόμο», εκείνον που τόσο βάναυσα δια-

κόπηκε από τους κ.κ. Παπανδρέου και Σαμαρά. Τον

«δρόμο» της χορήγησης δικαιωμάτων πρόσβασης στα ελ-

ληνικά χωρικά ύδατα στο σοβιετικό ναυτικό. Τον

«δρόμο»του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο

από τη Ρωσία. Τον «δρόμο»του αγωγού πετρελαίου

Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Τον «δρόμο» του αγωγού

φυσικού αερίου South Stream.

Κατά την παραμονή μου στη Μόσχα επισκέφτηκα το Ρω-

σικό Πατριαρχείο και συναντήθηκα με τον επικεφαλής του

Τμήματος των Διεθνών Θρησκευτικών Σχέσεων του Πα-

τριαρχείου. 

Επίσης, επισκέφτηκα την Κρατική Δούμα και συναντήθηκα

με τον Alexey Pushkov, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερι-

κών Σχέσεων της ΚρατικήςΔούμας, καθώς και με τον Frantz

Klintsevitdz, αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος της

«Ενωμένης Ρωσίας». Συζήτησα μαζί τους τις ελληνορωσι-

κέςσχέσεις. Ειδικότερα, συζήτησα θέματα γεωπολιτικά, εμ-

πορικά, ενεργειακά και οικονομικά. Σε ό,τι αφορά τα

ενεργειακά, όπως δήλωσε χθες ο ισχυρός άνδρας της

Gazprom, Αλέθεϊ Μίλερ, «ο νέος αγωγός φυσικού αερίου

που θα περνά από την Τουρκία και θα καταλήγει στην Ε.Ε.

μέσω της Ελλάδας είναι η μοναδική διαδρομή μέσω της

οποίας θα είναι δυνατή η μεταφορά των 63 δισ. κυβικών μέ-

τρων ρωσικού αερίου, που διακινούνται σήμερα μέσω της

Ουκρανίας. Άλλες επιλογές δεν θα υπάρχουν. Οι Ευρωπαίοι

εταίροι μας έχουν ενημερωθεί γι' αυτό και τώρα αποστολή

τους είναι να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές με-

ταφοράς φυσικού αερίου από τα σύνορα της Ελλάδας και

της Τουρκίας». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα απο-

κτά κρίσιμη στρατηγική σημασία σε ό,τι αφορά τον ενερ-

γειακό σχεδιασμό της Ε.Ε. και ότι (η Ελλάδα) γίνεται πλέον

μονόδρομος για τη μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου

στην υπόλοιπη Ε.Ε., πλην των βόρειων χωρών (Γερμανία,

Δανία, Ολλανδία, Γαλλία), οι οποίες εξυπηρετούνται από

τον αγωγό NorthStream. Δηλαδή, ουσιαστικά, πρόκειται για

επιστροφή στον αγωγό SouthStream. 

Τέλος σε συνέντευξη που έδωσα στο μεγαλύτερο ρωσικό

πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, δήλωσα ότι «οι κυρώσεις

κατά της Ρωσίας είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα του

ελληνικού λαού και ότι η Ελλάδα δεν είχε κανέναν λόγο να

στηρίζει τις κυρώσεις αυτές. Ότι (οι κυρώσεις) κατέστρε-

ψαν οικονομικά όλους τους παραγωγούς φρούτων στη βό-

ρεια Ελλάδα. Ότι θα υπάρξει έλλειψη ανταλλακτικών του

τμήματος εκείνου του συστήματοςαεράμυνας το οποίο η

χώρα μας προμηθεύτηκε από τη Ρωσία, και επεσήμανα ότι

ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος για την Κύπρο, δοθέν-

τος ότι σχεδόν το σύνολο των οπλικών συστημάτων είναι

ρωσικής προέλευσης. Ότι και ο τουρισμός έχει υποστεί τε-

ράστια ζημία. Ότι, αντίθετα, η Ελλάδα έπρεπε να ενεργήσει

ως διαμεσολαβητής για την εκτόνωση της κρίσης». 

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για μια

πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη, δήλωσα κα-

τηγορηματικά αντίθετος και πρόσθεσα ότι «αφενός δεν

υπάρχει θεσμική διαδικασία εκδίωξης μιας χώρας από το

ευρώ και αφετέρου ότι η Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε. και της

ευρωζώνης κατέβαλε (και εξακολουθεί να καταβάλει) ένα

πολύ υψηλό τίμημα για τη συμμετοχή της αυτή. Δεν παρα-

βίασε η Ελλάδα τους όρους της σύμβασης αλλά η Ευρω-

παϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία τον κύριο ρόλο

διαδραματίζει η Γερμανία. Δεν θα τους δώσουμε αυτήν την

ευχαρίστηση». 

Τέλος δήλωσα ότι το κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων

είναι έτοιμο να δημιουργήσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια

ομάδα στην οποία θα συμμετέχουν πολιτικές δυνάμεις από

τις χώρες της νότιας Ευρώπης των οποίων η οικονομία έχει

υποστεί (και υφίσταται) απώλειες ως αποτέλεσμα των οι-

κονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την Ε.Ε. στη

Ρωσία. Σκοπός του οργάνου αυτού θα είναι η αναστροφή

της πορείας αυτής η οποία πλήττει περισσότερο τις χώρες

αυτές και λιγότερο τη Ρωσία. 

Δηλαδή, ο «άλλος δρόμος».

πηγή: «REAL NEWS»

«Ο άλλος δρόμος» 
Πάνος Καμμένος
Πρόεδρος “Ανεξάρτητων Ελλήνων”

Συνέχεια από τη σελ. 12
“TO ΠΟΤΑΜΙ”

ΔΕΛΉ ΑΝΤΩΝΊΑ
ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ ΦΊΛΙΠΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΗΣ ΠΑΎΛΟΣ
ΚΕΚΡΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΈΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΛΥΚΟΎΔΗΣ ΣΠΎΡΟΣ
ΜΊΧΟΣ ΝΊΚΟΣ
ΠΑΝΟΠΟΎΛΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ
ΠΟΔΗΜΑΤΆ ΆΝΝΥ
ΠΟΛΊΤΗΣ ΣΠΎΡΟΣ
ΤΣΆΚΟΥ ΜΑΡΊΑ, ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΎΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΕΡΊΔΗΣ ΠΆΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ ΗΛΊΑΣ
ΑΜΥΡΆΣ ΓΙΏΡΓΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΆΔΟΥ ΜΑΡΊΑ (ΜΑΡΙΆΝΝΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΎΛΟΥ ΖΩΉ

ΒΑΡΕΛΆΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΒΙΤΩΡΆΚΗ ΜΑΡΊΑ
ΒΛΆΧΟΣ ΠΑΣΧΆΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΓΚΙΌΚΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΓΚΡΆΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΝΑ
ΔΟΥΣΛΑΤΖΉΣ ΝΊΚΟΣ
ΔΡΈΤΤΑ ΑΘΗΝΆ
ΘΕΟΧΆΡΗΣ ΘΕΟΧΆΡΗΣ
ΙΩΆΝΝΟΥ ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ
ΚΑΝΕΛΛΆΚΗΣ ΚΏΣΤΑΣ
ΚΑΡΡΆ ΓΛΥΚΕΡΊΑ
ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ ΣΠΎΡΟΣ
ΚΑΣΠΊΡΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΎ ΔΙΟΝΥΣΊΑ (ΝΤΕΝΊΖ)
ΚΟΝΤΟΠΊΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΟΎΛΙΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ
ΚΟΎΤΡΑΣ ΑΝΔΡΈΑΣ
ΚΩΣΤΙΔΆΚΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ
ΛΑΝΑΡΆΣ ΝΆΣΟΣ
ΛΕΙΒΑΔΆΡΑΣ ΑΝΤΏΝΗΣ

ΛΙΑΡΌΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΎΡΓΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΆΚΗ ΑΝΤΙΓΌΝΗ
ΜΑΥΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΑ
ΜΠΆΛΛΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΜΠΊΡΛΗΣ ΘΑΝΆΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΔΉΜΗΤΡΑ
ΠΑΤΙΝΙΩΤΆΚΗΣ ΚΏΣΤΑΣ
ΠΡΙΝΙΆ ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ
ΠΡΟΣΑΛΊΚΑΣ ΣΤΈΛΙΟΣ
ΣΙΟΎΤΑΣ ΝΊΚΟΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗ ΑΘΑΝΑΣΊΑ
ΤΑΤΣΌΠΟΥΛΟΣ ΠΈΤΡΟΣ
ΤΟΥΠΆΙ ΤΊΝΑ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΆΝΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΤΣΟΎΚΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΤΣΟΥΝΆΚΗΣ ΑΡΓΎΡΗΣ
ΤΣΟΧΑΤΖΉΣ ΣΤΑΜΆΤΗΣ
ΦΈΣΤΑ ΓΙΏΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΊΔΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΊΛΗΣ
ΨΑΡΙΑΝΌΣ ΓΡΗΓΌΡΗΣ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ
ΑΒΡΑΝΤΊΝΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΆΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΎΛΟΥ ΧΛΌΗ
ΔΟΎΡΟΥ ΌΛΓΑ
ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΆΚΗΣ ΓΡΗΓΌΡΗΣ
ΜΑΝΩΛΕΔΆΚΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ

Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΩΡΓΆΤΟΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΑ
ΘΕΟΔΩΡΆΚΗΣ ΣΤΑΎΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΡΆΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΓΡΗΓΌΡΗΣ
ΚΟΎΒΑΣ ΑΝΤΏΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΛΕΟΜΠΊΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΉ
ΟΡΦΑΝΌΣ ΝΊΚΟΣ
ΡΟΥΒΆΚΗ ΔΉΜΗΤΡΑ
ΤΣΆΚΩΝΑ ΣΩΤΗΡΊΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΘΗΝΩN ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΕΡΓΙΩΤΗ - ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΎΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΟΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ - ΜΠΟΥΡΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΑΝΕΖΗ - ΛΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΡΑΓΩΝΑ ΒΙΒΙΑΝ
ΖΕΝΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΚΚΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΤΣΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΥΤΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΡΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΤΙΛΗ ΖΑΡΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΔΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΡΑΠΤΗ ΜΑΓΔΑ
ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΛΤΕΡΗ ΝΑΝΤΙΑ
ΣΟΥΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΤΣΑΓΓΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΡΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΑΓΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΙΜΙΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΔΙΤΟΥ ΑΛΕΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΚΕ
Α ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) 

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΒΕΡΑ ΛΥΔΙΑ 
ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ 
ΣΕΦΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ)
ΒΑΪΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ)
ΑΡΔΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  

Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΡΟΚΙΔΗ ΛΙΝΑ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 
ΜΠΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΛΟΥΛΑ) 
ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΕΛΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) 
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ι
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΣΟΥΛΤΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΕΘΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΤΟΛΙΑ - ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΝΑΥΣΙΚΑ) 
ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 
ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΖΑΜΠΕΤΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) 
ΚΟΝΤΑΞΙΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΡΟΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ 
ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ σύζ. Κοσμά,
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΤΙΜΗΣ) 
ΑΛΒΕΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΣΤΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ   
ΒΑΖΕΧΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΑΛΑΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΑΤΣΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΑΣΤΑ ΑΝΝΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΙΡΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Β΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡ.
ΑΔΟΡΙΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΑΣΤΡΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΕΝΟΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ - ΜΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΣΙΑΚΑ) ΚΑΛΛΙΤΣΑ
ΓΚΙΟΚΑ - ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)
ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΔΕΡΜΕΣΟΝΛΟΥΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΟΥΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΠΙΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΣΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΔΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
ΤΖΑΝΕΤΕΑ (ΤΖΑΝΕΤ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΠΡΩΙΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΝΤΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΣΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΑΡΟΥΠΑ - ΤΑΟΥΞΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΓΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α ́ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΆΚΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
ΒΕΛΈΝΤΖΑ ΔΉΜΗΤΡΑ
ΒΟΥΛΔΉΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΓΙΑΜΆΝΗΣ ΦΏΤΗΣ
ΔΑΒΊΤΗ ΆΝΝΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΠΕΡΙΚΛΉΣ 
ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ 
ΖΕΛΕΝΊΤΣΑ ΜΑΡΙΆΝΘΗ 
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΆΚΟΥ ΜΑΡΙΆΝΝΑ 
ΚΤΙΣΤΆΚΗΣ ΠΑΎΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΣΟΡΏΤΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 
ΤΣΈΡΤΟΣ ΜΆΡΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΉ ΣΤΥΛΙΑΝΉ

Β ́ΑΘΗΝΩΝ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΆΚΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΓΕΡΜΕΝΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΌΣ
ΓΙΑΝΝΌΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΉΛ
ΖΑΡΟΎΛΙΑ ΕΛΈΝΗ
ΖΩΆΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΊΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΆΚΗΣ ΛΆΖΑΡΟΣ 
ΚΑΝΕΛΛΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 
ΚΆΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ 
ΚΑΠΆΤΣΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΚΑΤΡΑΜΆΔΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ 
ΚΟΤΡΏΝΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 
ΚΟΥΡΆΚΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 
ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΊΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ 
ΚΥΖΗΡΆΚΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ
ΚΎΡΟΓΛΟΥ ΙΩΆΝΝΗΣ 
ΚΩΣΤΆΛΑ ΜΑΡΊΑ 
ΚΩΤΣΆΚΗ ΦΩΤΕΙΝΉ ΕΛΕΎΘΕΡΗ 
ΛΕΜΟΝΤΖΉΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΛΙΝΑΡΔΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΜΑΡΤΊΝΟΣ ΣΤΑΜΆΤΙΟΣ
ΜΕΤΑΞΆΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ
ΜΈΞΑΣ ΧΑΡΊΛΑΟΣ
ΜΉΤΡΟΥ ΜΑΡΊΑ 
ΜΠΑΓΟΥΡΔΉ ΚΛΕΟΝΊΚΗ 
ΜΠΑΡΜΠΟΎΡΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΓΆΣ ΤΡΎΦΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΆΝΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑΛΊΑ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΡΟΣ ΗΛΊΑΣ
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΚΊΜΩΝ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 
ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΆΚΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ 
ΡΑΓΚΟΎΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ 
ΣΟΥΛΆΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ - ΕΛΈΝΗ 
ΣΠΊΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ 
ΣΤΑΜΑΤΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ 
ΤΣΑΚΑΝΊΚΑ ΦΙΛΊΤΣΑ 
ΤΣΕΒΆ ΑΘΗΝΆ 
ΤΣΙΏΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ 
ΧΑΒΙΆΡΑ ΠΑΝΑΓΟΎΛΑ 
ΧΑΛΆΤΣΗ ΜΑΡΊΑ 
ΦΩΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΎΖΗΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΜΟΥΛΙΑΝΆΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΉΣ
ΜΠΌΤΣΑΡΗ ΕΛΈΝΗ 
ΜΠΟΥΡΝΈΛΗ ΕΙΡΉΝΗ
ΞΑΝΘΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
ΣΑΜΑΡΆ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ 
ΣΙΓΆΛΑΣ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ

Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΑΓΌΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΜΙΧΑΉΛ 
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ 
ΠΑΠΆ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ 
ΣΑΛΟΎΦΑΣ ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ
ΣΜΠΟΎΚΗ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ 
ΤΣΈΠΟΛΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΧΑΔΙΆΡΗ ΠΑΣΧΑΛΊΑ



16 ΣΕΛΙΔΑ - 21  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΒΔΟΜΗ

Τη Γεωργία Μαρτίνου τη γνωρίσαμε το 2011 όταν

εξελέγη δημοτική σύμβουλος, στον για πρώτη φορά,

Καλλικρατικό Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Μάλιστα έπεσε αμέσως στα “βαθιά”, αφού ανέλαβε

το πολύ δύσκολο κομμάτι της καθαριότητας ως αντι-

δήμαρχος, και τα κατάφερε.

Κι όταν χρειάστηκε να προεδρεύσει ως πρώτη εκλεγ-

μένη δημοτική σύμβουλος, πήρε άριστα.

Η Γεωργία Μαρτίνου αν και χαμηλών τόνων, με τον

ήρεμο τρόπο της, καταφέρνει να επιβάλλεται. Εδινε

πάντα το παρών στις συνεδριάσεις και κάποιες φορές

εξανίστατο με τις ατέρμονες φλυαρίες κάποιων δη-

μοτικών συμβούλων.

Δύο χρόνια μετά εξελέγη και βουλευτής στην Περι-

φέρεια Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. 

Εκτοτε παρακολουθεί την πολιτική σκηνή από κοντά

και συμμετέχει σε δράσεις πολιτιστικές, κοινωνικές

αλλά και διεκδικητικές.

Εχει γίνει αγαπητή στο λαό για την απλότητά της και

την ηρεμία της.

Διεκδικεί εκ νέου τη βουλευτική έδρα με τη Νέα Δη-

μοκρατία και είναι σίγουρο ότι την κατέχει ήδη.

Ελπίζει, πιστεύει και αγωνίζεται, μέσα από τη Νέα

Δημοκρατία, για  το ΑΥΡΙΟ:

να τελειώσει μια για πάντα η ταλαιπωρία των συναν-

θρώπων μας και να ολοκληρώσουμε αυτά που υπο-

σχεθήκαμε.

• Μείωση της φορολογίας παντού.

• Σημαντική μείωση της

ανεργίας.

• Μηδενικό έλλειμμα δηλαδή όχι νέο χρέος.

• Αύξηση επενδύσεων.

• Περιορισμό της γραφειοκρατίας.

• Ανάπτυξη αγροτικών υποδομών και εξασφάλιση επι-

δοτήσεων.

• Ενεργειακή αυτάρκεια.

• Διαφάνεια, αξιολόγηση, αξιοκρατία παντού.

• Ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων.

• Διεθνή πολιτική με βάση τη γεωστρατηγική σημασία

της χώρας.

• Αξιοπρέπεια για όλους.

Η Γεωργία Μαρτίνου σπούδασε Μαθηματικά στο Imperial

College του Λονδίνου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές

στην Πληροφορική στο University College London. (U.C.L.).

Εξελέγη Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής για πρώτη φορά

το 2012 αφού πρώτα είχε διατελέσει Αντιδήμαρχος Καθα-

ριότητας και Πρασίνου στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης.

Επαγγελματικά έχει δραστηριοποιηθεί στους χώρους της

Πληροφορικής και της Ναυτιλίας.

Email:grafeio.voulas@gmail.com | gmartinou.gr

Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Κυριακή δεν αμφισβητεί-

ται, όπως έδειξε και η προεκλογική συγκέντρωση στη

Βούλα.

Η αίθουσα Ιωνία του Δήμου 3Β ηταν γεμάτη, ενώ πολλοί

απο τους παρευρισκόμενους είπαν ότι ήταν η μεγαλύτερη

κομματική συγκέντρωση που οργανώσε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ

ΒΒΒ.

Ομιλητές ήταν οι υποψήφιοι βουλευτές  Περιφέρειας Αττι-

κής, Θόδωρος Γκοτσόπουλος, Αλέκος Καλύβης και ο Γιώρ-

γος Βήχας δημότης των 3Β, (μετά από πρόταση της Ο.Μ

ΣΥΡΙΖΑ ΒΒΒ). 

Παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν την εκδήλωση, η Ιωάννα

Στεργίου, ο Πάνος Σκουρολιάκος, και Γιάννης Δέδες επί-

σης υποψήφιοι βουλευτές στην Περιφέρεια Αττικής.

Την εκδήλωση άνοιξε και χαιρέτησε τους παρευρισκόμε-

νους εκ μέρους της Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ ΒΒΒ, ο Μίλτος Καλατζής.

Ο Θόδωρος Γκοτσόπουλος και ο Αλέκος Καλύβης αναφέρ-

θηκαν στις βασικές αλλαγές που θα φέρει στην Ελλάδα και

την Ευρώπη η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές,

ενώ ο Γιώργος Βήχας από τους ιδρυτές του Μητροπολιτι-

κού κοινωνικού ιατρείου Ελληνικού, αναφέρθηκε στην τρα-

γική κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, που

οφείλεται στις εφαρμογές των μνημονιακών πολιτικών και

στις περικοπές των κονδυλίων για την υγεία.

Μετά την ολοκλήρων των ομιλιών οι ομιλητές  δέχθηκαν

ερωτήσεις από το ακροατήριο.

Ισχυρό μήνυμα νίκης του ΣΥΡΙΖΑ
και από την προεκλογική εκδήλωση Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

H Γεωργία Μαρτίνου ελπίζει, πιστεύει 

και αγωνίζεται για το ΑΥΡΙΟ

Από δεξιά οι υποψήφιοι Γ. Βήχας, Θ. Γκοτσόπουλος, ο Μ. Καλα-
τζής (του ΟΜ.ΒΒΒ) και ο υποψήφιος επίσης Αλ. Καλύβης.


