ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Οι φετινές εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ βρίσκουν το σύνολο των εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων και
ανέργων Γεωτεχνικών αντιμέτωπους με τη συσσωρευμένη κοινωνική καταστροφή που έχει επιφέρει
όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική των μνημονίων και της συνεχιζόμενης επιτροπείας. Τρία χρόνια σχεδόν
μετά το μεγαλειώδες ΟΧΙ του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου του 2015, είναι,
περισσότερο παρά ποτέ, εμφανές πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει πάρει τη σκυτάλη από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και των πρόθυμων εταίρων τους, για να ισοπεδώσει τη ζωή
μας, βαδίζοντας στον ίδιο δρόμο με τις προηγούμενες.
Ανάμεσα στα μέτρα που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν το προσεχές διάστημα ξεχωρίζουν η υλοποίηση
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και η υφαρπαγή της λαϊκής κατοικίας οι κατασχέσεις, η προώθηση
των ιδιωτικοποιήσεων και μάλιστα υπηρεσιών βασικών για τις κοινωνικές ανάγκες (ΔΕΗ, ενέργεια,
νερό, συγκοινωνίες κλπ) καθώς και οι αντιδραστικές αλλαγές σε όλο το φάσμα του δημοσίου και της
εκπαίδευσης. Οι δε επενδύσεις που εξαγγέλλονται ότι θα προάγουν ένα αναπτυξιακό
αποικιοκρατικού τύπου μοντέλο Σκουριών και Ελληνικού, προδιαγράφουν ένα μέλλον που θα δίνει
«γη» και «ύδωρ» στα επιχειρηματικά συμφέροντα και το μεγάλο κεφάλαιο, με ανεπανόρθωτες
καταστροφικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και υπερεκμετάλλευση και εξαθλίωση
εργαζόμενων και κατοίκων ολόκληρων περιοχών.
Η δε ανανεωμένη συμμαχία με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δε φέρνει σταθεροποίηση όπως λέγεται,
αλλά συντελεί στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα πολεμικά σχέδια στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής και όχι μόνο, με τον εφιάλτη του πολέμου να πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας. Η
αναγκαιότητα ανάπτυξης αντιπολεμικού και αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, σε σύγκρουση και ρήξη
με ΝΑΤΟ-ΕΕ και πολεμικά σχέδια, αποτελεί σήμερα περισσότερο παρά ποτέ απαραίτητη προϋπόθεση
στην πάλη για τη συνολική ανατροπή αυτής της πολιτικής και τη διεκδίκηση ενός άλλου ριζικά
διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, μακριά από τη μέγγενη του χρέους, του ευρώ και της μνημονιακής
επιτροπείας.
Τα μέτρα που προωθούνται δεν είναι μόνο βάρβαρα, αλλά είναι απάτη ότι μπορούν να οδηγήσουν
στο ξεπέρασμα της κρίσης. Είναι θυσίες χωρίς τέλος για ένα σύστημα που ασθμαίνει να ανακάμψει
από την κρίση. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το χρέος διογκώνεται, ο φαύλος κύκλος ύφεσης – νέων
μνημονίων συνεχίζεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι οι
θυσίες του τρίτου μνημονίου θα μας βγάλουν από την κρίση καλλιεργούν νέες αυταπάτες και
απαιτούν άμεση σύγκρουση με αυτές τις επικίνδυνες και καταστροφικές πολιτικές. Η επίθεση
συνεχίζεται, βαθαίνει και ντύνεται με το μανδύα της «ανάπτυξης». Συνοδεύεται από την υποτιθέμενη
έξοδο από τα μνημόνια και οικονομικούς δείκτες που προσπαθούν να παρουσιάσουν μια αντίστροφη
πραγματικότητα από αυτή της δημοσιονομικής σταθερότητας μέσα από μία μνημονιακή επιτήρηση
διαρκείας μέχρι το 2060 με τη στήριξη κεφαλαίου, ΕΕ-ΔΝΤ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η αγροτική παραγωγή, προσανατολισμένη όλα αυτά τα χρόνια στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις
που έφερε η ΕΕ και οι διαδοχικές αναθεωρήσεις της ΚΑΠ, βρίσκεται αποδιαρθρωμένη στην εποχή του
μνημονίου, με τους αγρότες να πληρώνουν βαρύ τίμημα: Τα μέτρα του 3ου μνημονίου, μεταξύ των
άλλων, επιβάρυναν τους μικρομεσαίους αγρότες με υπέρογκες εισφορές και η κατάργηση της
επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου έχει δημιουργήσει οικονομική
ασφυξία, ενώ οι λειψές αποζημιώσεις από τις καταστροφές και οι επιδοτήσεις ψίχουλα της
αναθεωρημένης ΚΑΠ, σφίγγουν ακόμα περισσότερο τη θηλιά στα μικρομεσαία αγροτικά νοικοκυριά.
Είναι περισσότερο παρά ποτέ εμφανές πως η πρόσδεση της αγροτικής παραγωγής στις επιταγές της
ΚΑΠ και της ΕΕ, ειδικά σε συνθήκες κρίσης δεν έχει βοηθήσει ούτε στο ελάχιστο τους μικρούς και
μεσαίους αγρότες, αλλά αντίθετα δουλεύει προς όφελος των μεγάλων παραγωγών, των μεγάλων
επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος ενώ έχει αποτελέσει και νέο πεδίο κερδοφορίας
για τις τράπεζες. Παράλληλα, έχει εδώ και δεκαετίες εγκλωβίσει τα αγροτικά στρώματα σε μια
αδιέξοδη κατεύθυνση που με «κερασάκι» τις επιδοτήσεις της ΕΕ, έχουν αποδυναμωθεί κρίσιμοι
κλάδοι παραγωγής ενώ δόθηκε βάρος σε μεταπρατικούς κλάδους, έχει αποδιαρθρωθεί η αγροτική
παραγωγή της χώρας, οδηγώντας σε συνθήκες μονοκαλλιέργειας και μείωση της διατροφικής
επάρκειας. Τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει τεράστια κοινωνικοοικονομικά (αύξηση του κόστους
παραγωγής, καταστροφή ολόκληρων κλάδων της αγροτικής οικονομίας) και περιβαλλοντικά
προβλήματα (νιτρορύπανση υδατικών οριζόντων, μείωση της βιοποικιλότητας κ.α.). Έτσι, μαζί με την
κρίση χρέους, έγινε φανερή η διατροφική και παραγωγική εξάρτηση, σαν μέσα πίεσης και επιβολής
για τον μονόδρομο της νεοφιλελεύθερης «ανάπτυξης». Τέλος, τα παραπάνω συνοδεύονται και από
την καταστροφή του δασικού πλούτου της χώρας (π.χ. Σκουριές) και από την απαξίωση και
υποστελέχωση της δασικής υπηρεσίας ενώ η διαχείριση ακόμα και σημαντικών προστατευόμενων και
παραγωγικών δασικών οικοσυστημάτων (Αλμωπία, Ροδόπη) γίνεται με ανάθεση εργολαβιών για τη
λήψη στοιχείων υπαίθρου.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
Οι μισθωτοί γεωτεχνικοί παλεύουν να επιβιώσουν σε έναν ιδιωτικό τομέα της εργοδοτικής
επισφάλειας και ασυδοσίας, της επιβολής του δελτίου παροχής υπηρεσιών, των απολύσεων, της
κατάργησης των ΣΣΕ και των μισθών πείνας, οι απολυμένοι, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι
ανασφάλιστοι, έχουν γίνει ο θλιβερός κανόνας, ενώ οι νέοι συνάδερφοι που επιλέγουν το δρόμο της
μετανάστευσης γίνονται όλο και περισσότεροι. Οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας επεκτείνονται, με όλο
και περισσότερες μορφές, οι δημόσιοι υπάλληλοι βιώνουν διαρκείς περικοπές, υποστελέχωση,
διάλυση – ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που στη μεγάλη
πλειονότητα δεν τα βγάζουν πέρα και στενάζουν από την υπερφορολόγηση, ενώ την ίδια στιγμή το
αντικείμενο της δουλειάς τους υποβαθμίζεται πέρα από το να μειώνεται, και οι συνταξιούχοι των
οποίων μειώνεται τόσο το άμεσο όσο και το κοινωνικό εισόδημα δια της κατεδάφισης του συστήματος
υγείας και των κοινωνικών παροχών γενικότερα. Οι γεωτεχνικοί της εκπαίδευσης, ζουν την απαξίωση
του σημερινού σχολείου και πανεπιστημίου και της εργασίας τους σε αυτά, ενώ οι νέοι ερευνητές
γεωτεχνικοί κατά κανόνα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δουλειά με το κομμάτι και τις επισφαλείς
συμβάσεις, όταν και αν αυτές υπάρχουν, σε ινστιτούτα και πανεπιστήμια.

Ειδικά για τη νεότερη γενιά συναδέλφων ας αναρωτηθούμε:
✓
Πόσοι πήγανε να ζητήσουν δουλειά και άκουσαν πως τα προσόντα τους είναι λίγα…
✓
Πόσοι πήγανε με μεταπτυχιακά και τίτλους ξένων γλωσσών και άκουσαν πως είναι ακριβοί και
ασύμφοροι..
✓
Πόσοι πήγανε με ό,τι ζητούσαν και άκουσαν ότι δεν έχουν προϋπηρεσία…
✓
Πόσοι έχουν δουλέψει “μαύρα” ή και με μπλοκάκι με τους χειρότερους όρους εργασίας, για
να καλύπτεται το υποτιθέμενο κενό της εμπειρίας …
Το πρόβλημα όμως δεν είναι δικό μας… Το πρόβλημα είναι πως μας θέλουν φθηνούς –
αναλώσιμους – και με λιγότερα δικαιώματα.

ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ;
Το ΓΕΩΤΕΕ μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, όχι απλά δεν έκανε τίποτα προκειμένου να
αποτραπεί, αλλά συνέβαλε στην υλοποίηση αντιδραστικών αλλαγών: Το σκλαβοπάζαρο των
πληρωμένων σεμιναρίων που θα μας εξασφάλιζαν «δια βίου προσόντα», η προώθηση της ιδιωτικής
– ανταποδοτικής ασφάλισης του ΤΕΑΓΕ, η εκκωφαντική σιωπή μπροστά σε ζητήματα όπως το 24μηνο,
τα 8μηνα, η μείωση των μισθών και αντικειμένων εργασίας στο δημόσιο, αποκαλύπτουν τον
βαθιάαντιδραστικό του ρόλο, τη σχέση του με το ισχύον σύστημα και τις κυβερνήσεις του, καθώς και
την ηθελημένη συνδιαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης. Εμείς πιστεύουμε στην ανάγκη
σύγκρουσης με αυτόν το ρόλο, αλλά και με τους μηχανισμούς που το έφεραν σε αυτό το σημείο.

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΔΙΣΟΥΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΑ
Σε αυτές τις εκλογές η οργή και η απαξίωση ειδικά για τους νέους συναδέλφους που βλέπουν τις
προσδοκίες τους για μια αξιοπρεπή εργασία να διαψεύδονται πρέπει να διοχετευτεί σε όχι
ανώδυνους για το σύστημα δρόμους. Η αγανάκτηση να αποκτήσει συλλογική δράση, το ατομικό
σιχτίρισμα να μετατραπεί σε συλλογική διεκδίκηση. Δεν δεχόμαστε, εμείς που ζούμε από τη δουλειά
μας και παράγουμε, ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Η θετική διέξοδος από τη κρίση για τους
εργαζόμενους γεωτεχνικούς προϋποθέτει αφενός την αποδόμηση της συνθήκης που οδηγεί τον
κόσμο στον φόβο, την ανασφάλεια τον επιβιωτισμό, τη φυγή προς τη μετανάστευση, προϋποθέτει
αφετέρου την ανάπτυξη νέων αγώνων σε συμπόρευση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που
θα απαιτήσουν να παρθούν πίσω τα μέτρα και θα βαθύνουν το ρήγμα ενάντια στην συμμετοχή της
Ελλάδας στην ΟΝΕ και την ΕΕ. Μπορούμε και πρέπει να εναντιωθούμε στην νεομνημονιακή
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ
Όλοι εμείς που προχωρήσαμε στη συγκρότηση της «Αγωνιστικής Μετωπικής Παρέμβασης –
Ανυπότακτοι Γεωτεχνικοί» μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία και τις ίδιες ανησυχίες και θέλουμε να
απαντήσουμε μετωπικά και ανατρεπτικά. Να ενωθούμε με όσες δυνάμεις κινήθηκαν και δεσμεύονται
ότι θα κινηθούν στην κατεύθυνση της ανατροπής, αλλά και ανένταχτους συναδέλφους που δίνουν
καθημερινά μάχες στα κλαδικά, αλλά και στα ευρύτερα κοινωνικά κινήματα. Σε μια κατεύθυνση που
ταυτόχρονα θα πυροδοτεί τους αγώνες των εργαζόμενων γεωτεχνικών για να βελτιώσουν τη ζωή τους,
θα συντονίζει και θα συντονίζεται με τα σωματεία του κλάδου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, θα
μεταφέρει τη φωνή των κινημάτων στα όργανα του ΓΕΩΤΕΕ, θα διατυπώνει μαχητικές και
τεκμηριωμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων των γεωτεχνικών αλλά και της κοινωνίας
με βάση τις ανάγκες της πλειοψηφίας και όχι τα κέρδη των λίγων. Στις μικρές και τις μεγάλες μάχες
που δώσαμε, μάθαμε πως οι μάχες κερδίζονται με την οργάνωση στο σωματείο και στους συλλόγους,

με τη συγκρότηση επιτροπών ανέργων Γεωτεχνικών στον κοινό αγώνα με τους άλλους εργαζόμενους.
Γιατί τελικά το μέλλον και της δικής μας γενιάς μας θα κριθεί στο δρόμο του αγώνα!

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Δεσμευόμαστε ότι όλοι όσοι συγκροτούμε την Αγωνιστική Μετωπική Παρέμβαση – Ανυπότακτοι
Γεωτεχνικοί θα αγωνισθούμε για ένα ΓΕΩΤΕΕ - πόλο αντίστασης και διεκδίκησης, που θα ενώνει και
θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα και τους στόχους όλων των γεωτεχνικών:
✓
Των νέων συναδέλφων, που βλέπουν τα πτυχία τους να μετατρέπονται σε «διαβατήρια»
ανεργίας
✓

Των ιδιωτικών υπαλλήλων που βιώνουν τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων

✓

Των άνεργων, που προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς επίδομα ανεργίας.

✓
Των υποαπασχολούμενων και ετεροαπασχολούμενων, στον ιδιωτικό τομέα, μισθωτών ή με
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τις ελαστικές
εργασιακές σχέσεις και τους ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς.
✓
Των εργαζόμενων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ι.Γ.Μ.Ε., που
επανιδρύθηκε αλλά βαλτώνει, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ.α.), που βιώνουν την
υποχρηματοδότηση, την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, τη συρρίκνωση
και διάλυση των ινστιτούτων, μαζί με την πλήρη ελαστικοποίηση της δουλειάς τους.
✓
Των εργαζόμενων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, που αντιμετωπίζουν τη
δραστική μείωση των μισθών, την υποστελέχωση και την εκχώρηση των υπηρεσιών στους ιδιώτες.
✓
Των ελεύθερων επαγγελματιών, που βλέπουν ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις καταργούνται
στην πράξη τα κατακτημένα με πολύχρονους αγώνες επαγγελματικά δικαιώματα και δίνεται πλέον
πεδίο κερδοφορίας στο μεγάλο κεφάλαια
✓
Των εκπαιδευτικών, που αντιμετωπίζουν την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων, την
ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση του κλάδου στη Μέση Εκπαίδευση.

Αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη μεταπολεμική αντιδραστική,
οικονομική και κοινωνική ανατροπή, που έχει συντελεστεί
σε περίοδο ειρήνης στη χώρα μας, είναι αναγκαίο όσο ποτέ,
οι αγωνιζόμενοι Γεωτεχνικοί να συσπειρωθούν σε ένα
πλατύ, ενωτικό, μέτωπο αντίστασης, εργαζόμενων,
αυτοαπασχολούμενων και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων,
για την ανατροπή της αντιδραστικής επίθεσης.

Στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ την Κυριακή 22 Απριλίου 2018
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ – ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
- ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2.
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3.
ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
4.
ΜΠΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6.
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7.
ΡΙΣΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΗΛΙΑ
8.
ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9.
ΤΣΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
2.
ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΛΒΕΡΤΟΥ
3.
ΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
5.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3.
ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4.
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5.
ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6.
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
2.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3.
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4.
ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
5.
ΤΣΙΦΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

