
 

 

 

10/10/2013 

Επίκαιρη επερώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Εργαζίας, Κοινωνικής Αζθάλιζης και Πρόνοιας:  

Θέμα: Όλη η Ελλάδα, Μανωλάδα 

 

ηηο 18 Απξηιίνπ 2013, δηαθφζηνη (200) πεξίπνπ κεηαλάζηεο εξγάηεο γεο, δέρζεθαλ 

αηκαηεξή έλνπιε επίζεζε ζηε Μαλσιάδα απφ ηξεηο Έιιελεο επηζηάηεο, φηαλ 

πξνζπάζεζαλ λα δηεθδηθήζνπλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο, ηα δεδνπιεπκέλα ησλ 

ηειεπηαίσλ έμη (6) κελψλ. Ζ επίζεζε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηξηάληα  

(32) εξγαηψλ απφ ηηο ζθαίξεο ησλ θπλεγεηηθψλ φπισλ. 

Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ηελ Πέκπηε, 9-5-2013, αθφκα κηα επίζεζε ζεκεηψζεθε 

ελαληίνλ εξγαηψλ πνπ δεηνχζαλ δεδνπιεπκέλα, απηή ηε θνξά φκσο απφ δχν 

νκνεζλείο ηνπο επηζηάηεο, πνπ ππεμαίξεζαλ ηηο ακνηβέο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο (ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ αζηπλνκία, είρε νηθεηνπνηεζεί ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 12.000 επξψ, 

πνπ είραλ παξαιάβεη απφ ηνπο Έιιελεο ηδηνθηήηεο ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα λα 

απνπιεξψζεη ηα δεδνπιεπκέλα ησλ εξγαηψλ γεο). 

Πξφθεηηαη γηα δχν θξαπγαιέα γεγνλφηα πνπ θέξλνπλ ζην θσο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ εξγαηψλ γεο. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο 

πξνζηδηάδνπλ ζηε δνπιεία, ελψ ν φξνο «εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία» ελζαξθψλεηαη γηα 

απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο ππξνβνιηζκνχο θαη ηα καραηξψκαηα πνπ δέρηεθαλ. 

Άιισζηε, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, ε αξκφδηα Δηζαγγειία έρεη ήδε 

αζθήζεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη πνηληθή δίσμε θαηά ησλ επηζηαηψλ πνπ ππξνβφιεζαλ 

ηνπο κεηαλάζηεο εξγάηεο γηα «εκπνξία αλζξψπσλ θαη εμαθνινχζεζε θαη θαη 

επάγγεικα». 

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο, αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζχγρξνλνπο δνχινπο, θαζψο 

δηακέλνπλ ζε παξαπήγκαηα θαη πξφρεηξνπο θαηαπιηζκνχο ρσξίο λεξφ, ρσξίο ξεχκα, 

ζηνηβαγκέλνη ζην ζσξφ, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ είλαη γλσζηή ζην επίζεκν θξάηνο ήδε 

απφ ην 2006, θαηφπηλ επηζηνιήο ηνπ ηφηε δηνηθεηή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 

Λεραηλψλ, Νηθφιανπ Υαληά. χκθσλα δε κε αλεπίζεκεο θαηαγγειίεο, ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μαλσιάδαο, ιεηηνπξγνχλ παξάλνκνη νίθνη αλνρήο, κε έγθιεηζηεο γπλαίθεο, 

ζχκαηα trafficking. 



Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα παξάιιειε αγνξά, κηα παξάιιειε θνηλσλία, εθηφο ηεο 

ζθαίξαο ηεο λνκηκφηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ παξαγσγή 

ππεξθεξδψλ. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε θαηάθσξε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο 

ησλ κεηαλαζηψλ έξρεηαη ζην πξνζθήλην. Αληίζηνηρε πεξίπησζε «δψλεο ειεχζεξεο 

εξγνδνηηθήο απζαηξεζίαο» απνηειεί θαη ην παξάδεηγκα ηεο ηρζπφζθαιαο ηεο Νέαο 

Μεραληψλαο ζηε Θεζζαινλίθε πνπ αλαδείρζεθε κε ηελ απεξγία ησλ Αηγππηίσλ 

αιηεξγαηψλ ην 2010. ηελ Διιάδα ηνπ success story ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη ρξφληα  

εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο, ζαλ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο πεξηνρέο ησλ καθηιαδφξαο, 

ζηα ζχλνξα Μεμηθνχ-Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ φπνπ 

εξγάδνληαη 1,3 εθαη. Μεμηθαλνί θαη φπνπ δελ εθαξκφδεηαη θαλέλαο απφ ηνπο λφκνπο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Όπσο ζην Μεμηθφ έηζη θαη ζηε ρψξα καο, 

ππάξρνπλ πεξηνρέο φπνπ θαλείο εξγαδφκελνο δελ ηνικά λα αληηζηαζεί ζηηο επηβνιέο 

ηεο εξγνδνζίαο. 

Σίπνηα, ινηπφλ, απφ φζα ηξαγηθά ζπλέβεζαλ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο δελ απνηεινχλ 

θαηλνθαλή πεξηζηαηηθά ή ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα, νχηε κπνξεί λα απνδνζεί ζε θάπνην 

είδνο ηξέιαο πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. Αληίζεηα, είλαη θνκκάηη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

“ειεχζεξεο αγνξάο” πνπ επηβάιιεηαη πάλσ ζηηο δσέο ησλ ζθιαβσκέλσλ αλζξψπσλ. 

Ζ «αλάπηπμε» θαη ε «αληαγσληζηηθφηεηα» ηελ νπνία επαγγέιινληαη νη κλεκνληαθέο 

θπβεξλήζεηο, φρη απιά πξνυπνζέηνπλ ηε Μαλσιάδα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε, αιιά 

πεξλάλε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο φιεο ηεο Διιάδαο ζε κηα κεγάιε 

Μαλσιάδα. 

Άιισζηε, ε δηαδηθαζία απηή είρε ήδε μεθηλήζεη κέζσ ηεο επηιεθηηθήο εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο πνιχ πξηλ ηελ «θξίζε» (βιέπε «γεληά ησλ 700 επξψ»), απιψο έγηλε 

θαζνιηθή, επηηαρχλζεθε θαη απέθηεζε λνκηθή ππφζηαζε θαη πνιηηηθή εμνπζία κε ην 

Μλεκφλην. Οη κεηαλάζηεο εξγάηεο, κε ραξηηά ή ρσξίο, ππήξμαλ ζχκαηα αθξαίαο 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη εξγνδνηηθήο ηξνκνθξαηίαο. Ζ ζχγρξνλε ηζηνξία 

βξίζεη ηέηνησλ παξαδεηγκάησλ. Ζ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα ην 2008, νη 300 κεηαλάζηεο 

εξγάηεο ηεο Τπαηείαο, νη αιηεξγάηεο ζηε Μεραληψλα είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα 

ηξαληαρηά παξαδείγκαηα πιήξνπο θαηαπάηεζεο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ πνπ 

έγηλαλ θαλφλαο θαη ζεκαηνδνηνχλ ην πέξαζκα απφ ηελ επηιεθηηθή εζσηεξηθή 

ππνηίκεζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ θαζνιηθή εζσηεξηθή ππνηίκεζε ζηα ρξφληα ηνπ 

Μλεκνλίνπ. 

ην πιαίζην απηφ, νη πξσηνβνπιίεο ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή, 

ζηηο νπνίεο ππνηίζεηαη φηη πξνβήθαηε κε αθνξκή ηελ αηκαηεξή επίζεζε ελαληίνλ ησλ 

κεηαλαζηψλ- εξγαηψλ είλαη θαζαξά επηθνηλσληαθέο δεδνκέλνπ φηη ε α) ε θαηάζηαζε 

ζηελ πεξηνρή ζαο είλαη γλσζηή εδψ θαη ρξφληα θαη β) ε Μαλσιάδα είλαη ην 

θξαπγαιέν παξάδεηγκα ζηελ θαηεχζπλζε ησλ αληεξγαηηθψλ κλεκνληαθψλ ζαο 

πνιηηηθψλ. Άιισζηε, είλαη γεγνλφο φηη φηαλ ε αλαζθάιηζηε εξγαζία γεληθεχεηαη, νη 

εξγαδφκελνη παξακέλνπλ απιήξσηνη γηα κήλεο, νη απεξγνί επηζηξαηεχνληαη θαη ε 

ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε θαηαξξέεη, ε Μαλσιάδα γίλεηαη θαλφλαο ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα 

Κάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο «ειεχζεξεο» εξγαζίαο ζηε ρψξα. 

Α) Αλαζθάιηζηε εξγαζία: ε θαηάξξεπζε ζήκεξα, ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ γελίθεπζε ηεο αλαζθάιηζηεο θαη ειαζηηθήο εξγαζίαο. H 

αλαζθάιηζηε εξγαζία απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ππιψλεο ησλ ρξπζψλ ρξφλσλ ηεο 



αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε 

εξγαηηθή ηάμε ηεο Διιάδαο δηεπξχλζεθε κε ηελ είζνδν κεηαλαζηψλ/ηξηψλ πνπ 

βίσζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα βηψλνπλ έλα θαζεζηψο ζθιεξήο εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο ην νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη αιιά ζπλερψο δηεπξχλεηαη. Όκσο ζηε 

κλεκνληαθή Διιάδα, ην θαζεζηψο ηεο Κνχλεβα θαη ηεο Μαλσιάδαο γίλεηαη θαλφλαο: 

ην 40,5% ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αλαζθάιηζηνη, ελψ ην 52% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα απαζρνινχλ αλαζθάιηζην ή αδήισην πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ έδσζε ν δηεπζπληήο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ θαη Αζθάιηζεο ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, (ΔΤΠΔΑ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ) . χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο ΔΤΠΔΑ, κφλν ην Μάξηην, απφ ηηο 1.891 επηρεηξήζεηο 

πνπ ειέγρζεθαλ, νη 979 απαζρνινχζαλ αλαζθάιηζηνπο εξγαδφκελνπο θαη απφ ηνπο 

7.959 εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαλ ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο νη 2.295 ήηαλ 

αλαζθάιηζηνη. 

Β) απιήξσηνη εξγαδφκελνη: ζε κεγάιεο θαη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

θαζπζηεξνχλ ηελ θαηαβνιή κηζζψλ απφ 3 έσο θαη 15 κήλεο- ζχκθσλα κε 

ππνινγηζκνχο ησλ εξγαηηθψλ θέληξσλ, ζε 800.000, αλ θαη πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

αξηζκφο απηφο είλαη κεγαιχηεξνο αθνχ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ κέρξη 

πέληε (5) άηνκα. 

Με δεδνκέλν φηη νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα 

θαηαιήγνπκε ζηελ αλεζπρεηηθή δηαπίζησζε φηη 5 ζηνπο 10 βξίζθνληαη ζε ηδηφηππν 

θαζεζηψο νκεξίαο, ην νπνίν δπζηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηειεηψλεη κε ην 

νξηζηηθφ θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη απιήξσηνη, θπξίσο ησλ 

κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, δελ θαηαγγέιινπλ ηνλ εξγνδφηε ηνπο ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο ππφ ηνλ θφβν ηεο απφιπζεο. 

χκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ ΔΠΔ ην 2012, κία ζηηο ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο 

(πεξίπνπ 150.000) δελ έρεη θαηαβάιεη ηνπο κηζζνχο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο, ελψ 

κφιηο κία ζηηο δέθα πιεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο εγθαίξσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

Γ) θαηάξξεπζε δπλαηφηεηαο ζπιινγηθήο θαη θιαδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο: ε ζέζπηζε 

ελφο εληαίνπ λφκηκνπ ειάρηζηνπ κηζζνχ, έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε (φρη ζπκθσλία) κε 

ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ήδε κεγάια θνκκάηηα ηνπ 

θφζκνπ ηεο εξγαζίαο βξίζθνληαη εθηφο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (ζρ. 

βι. ηξνπνινγία ΠΑΟΚ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ κηζζνχ ζηνπο αλέξγνπο ζηα 490 

επξψ ρσξίο πξνζδηνξηζκφ θαηψηεξνπ), κεηαηξέπνπλ ηελ εξγαζία ζε ηδησηηθφ ζέκα 

απνθιεηζηηθά ππφ ηνλ έιεγρν ησλ εξγνδνηψλ. 

Γ) Οη έιιελεο εξγαδφκελνη επηζηξαηεχνληαη, νη κεηαλάζηεο δνινθνλνχληαη. 

Δπεηδή ζηε Μαλσιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιινί κεγαινπαξαγσγνί κε ηελ θάιπςε 

ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο δξνπλ αλεμέιεγθηνη, δεκηνπξγψληαο έλα 

ζχγρξνλν θνιαζηήξην κε εξγαζηαθέο ζρέζεηο δνπιείαο, πξφηππν ζθιαβνπάδαξν 

πξνεγνχκελσλ αηψλσλ. 

Δπεηδή νη κεηαλάζηεο εξγάηεο γεο ππάξρνπλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ ε 

θαηάζηαζε είλαη ζρεδφλ ίδηα αλεμάξηεηα αλ ηα πξνβιήκαηα έρνπλ έξζεη ζηε 

δεκνζηφηεηα. 



Δπεηδή φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππʼ αξηζκ. 9340/362/18-6-2012 έγγξαθν ηνπ 

ππνπξγείνπ εξγαζίαο, νη εξγάηεο γεο  δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ην ζεζπηζκέλν ειάρηζην 

φξην ηνπ εκεξνκηζζίνπ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ΔΓΔ. 

Δπεηδή μεθίλεζε ήδε ε λέα παξαγσγηθή ζεδφλ 2013-2014 θαη ιφγσ ηεο αδξάλεηαο ηνπ 

ππνπξγείνπ ζαο νη πεξίπνπ δέθα ρηιηάδεο ππεξ-πνιχηηκνη εμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο γεο 

ηεο πεξηνρήο δελ κπνξνχλ παξά λα απαζρνιεζνχλ κε ηνπο σο άλσ απάλζξσπνπο 

φξνπο θαη ζπλζήθεο ζε έλα πεξηβάιινλ ζεζκηθήο αλνκίαο 

Δπεξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο: 

1) θνπεχεη λα πάξεη κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε λφκηκε παξακνλή θαη 

απαζρφιεζε, ηε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε κε ηνλ Έιιελα εξγάηε, ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε, ηελ πγηεηλή θαη αζθαιή δηαβίσζε θαη εξγαζία, θαζψο 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ θάζε είδνπο εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία θαη απζαηξεζία ζε 

βάξνο ηνπο; 

2) ε πνηεο ελέξγεηεο ζθνπεχεη λα πξνβεί ψζηε λα κελ ππάξρεη παξφκνηα 

θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, θαη λα ηηκσξεζνχλ νη δξάζηεο ησλ 

εγθιεκαηηθψλ επηζέζεσλ. 

3) Θα εθαξκφζεη ην λ. 3875/2010, γηα φινπο ηνπο εξγάηεο γεο πνπ δηεθδίθεζαλ ηα 

κεξνθάκαηά ηνπο (θαη φρη κφλν ζηνπο 32 πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ) ζηε Μαλσιάδα, αιιά 

θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε εξγνδνηηθήο ηξνκνθξαηίαο θαη απζαηξεζίαο απέλαληη 

ζε κεηαλάζηεο εξγάηεο; 

4) Θα ξπζκίζεη ην θαζεζηψο δηακνλήο γηα ηνπο εξγάηεο γεο; 

5) Θα πξνρσξήζεη ζηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζηνπο εξγάηεο 

γεο (αμηνπξεπή ακνηβή-ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, 

αλαγλψξηζε ζρέζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη 

αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα φινπο, θαηαβνιή ηνπ κεξνθάκαηνπ αλάινγα κε ηηο ψξεο 

εξγαζίαο πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλάλε ηηο νθηψ θαη ζα πξέπεη λα κεηψλνληαη ζε 

πεξίπησζε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, θαηά ηα ηζρχνληα ζε άιινπο θιάδνπο); 

6) Δπεηδή ε θαηάξγεζε-ζπγρψλεπζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο (θαηαξγψληαο θαη ην ηνπηθφ ππνθαηάζηεκα ηεο Ζιείαο), δίλεη ηε ραξηζηηθή 

βνιή ζηνπο ήδε εμαζιησκέλνπο εξγαδφκελνπο (αθήλνληαο ηνπο ζην έιενο ησλ 

κεινπαξαγσγψλ), ζα πξνρσξήζεη ζε ειέγρνπο απφ ηηο ηνπηθέο Δπηζεσξήζεηο 

Δξγαζίαο; ε πνηεο ελέξγεηεο έρεη ήδε πξνβεί; 

7) Θα ιάβεη κέηξα ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ψζηε λα 

ειέγρνληαη νη ρψξνη δνπιεηάο απφ γηαηξφ εξγαζίαο, ηνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα.- 

θαη λα εμαζθαιηζηνχλ απφ ηελ εξγνδνζία θαη ηνπο θξαηηθνχο θνξείο επαξθείο θαη 

πγηεηλνί ρψξνη δηακνλήο, θαζψο θαη ηαθηηθφο έιεγρφο ηνπο απφ πγεηνλνκηθή επηηξνπή; 

Οη επεξσηψληεο βνπιεπηέο: 

Μπάξθαο Κψζηαο 



Καξαγηαλλίδεο Υξήζηνο 

Μπφιαξε Μαξία 

ηαζάο Γηάλλεο 

ηξαηνχιεο Γεκήηξεο 

Υαξαιακπίδνπ Γέζπνηλα 

Γεσξγνπνχινπ Έθε 

Αγαζνπνχινπ Δηξήλε 

Βαξεκέλνο Γηψξγνο 

Γατηάλε Ησάλλα 

Γηαθάθε Μαξία 

Γηακαληφπνπινο Δπάγγεινο 

Γηψηε Ζξψ 

Γνχξνπ Ρέλα 

Γξηηζέιε Παλαγηψηα 

Εαραξηάο Κψζηαο 

Εετκπέθ Υνπζετλ 

Καλειινπνχινπ Μαξία 

Καηξηβάλνπ Βαζηιηθή 

Καθαληάξε Υαξά 

Κνπξάθεο Σάζνο 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηψηεο 

Κξηηζσηάθεο Μηράιεο 

Κπξηαθάθεο Βαζίιεο 

Μεηξφπνπινο Αιέμεο 

Οπδνπλίδνπ Δπγελία 



Πάληδαο Γεψξγηνο 

Πεηξάθνο Θαλάζεο 

αθνξάθα νθία 

ακντιεο ηέθαλνο 

ηακπνπιή Αθξνδίηε 

Σαηζφπνπινο Πέηξνο 

Σξηαληαθχιινπ Μαξία 

Σζνπθαιάο Γεκήηξεο 

 


