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Επιλογή του προ̋ Επιλογή του προ̋ Επιλογή του προ̋ Επιλογή του προ̋ 
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Προκαταρκτικέ̋ Ενέργειε̋.

Ενηµέρωση – Πρόκληση του ενδιαφέ-
ροντο̋ των µαθητών/τριών του τοµέα 
οικονοµικών και διοικητικών υπηρε-
σιών για την ειδική θεµατική δραστη-
οικονοµικών και διοικητικών υπηρε-
σιών για την ειδική θεµατική δραστη-
ριότητα και τα προ̋ ανάπτυξη θέµα-
τα από οµάδα καθηγητών του τοµέα 
µε την προβολή ηλεκτρονικού αρχείου.



Σχεδιασµό̋ τη̋ Έρευνα̋Σχεδιασµό̋ τη̋ Έρευνα̋Σχεδιασµό̋ τη̋ Έρευνα̋Σχεδιασµό̋ τη̋ Έρευνα̋



Ερευνητικά Ερωτήµατα

• Αποτελεί ο τουρισµό̋ τη βαριά 
βιοµηχανία τη̋ χώρα̋ µα̋;

• Θα µπορούσαµε να επωφεληθούµε 
από τι̋ θετικέ̋  του συνέπειε̋ χωρί̋ από τι̋ θετικέ̋  του συνέπειε̋ χωρί̋ 
να επωµιστούµε τα αρνητικά 
επακόλουθά του;

• Ποιε̋ είναι οι ενδεδειγµένε̋ πολιτικέ̋ 
για την αειφόρο ανάπτυξη του 
Τουρισµού;



Σύσταση Οµάδων 

• ∆ιαµελισµό̋ τριών φωτογραφιών σε 
τέσσερα ίσα µέρη.

• Οι µαθητέ̋ και οι µαθήτριε̋ λάβαµε • Οι µαθητέ̋ και οι µαθήτριε̋ λάβαµε 
από ένα µέρο̋ και σχηµατίσαµε 
οµάδα µε του̋ συµµαθητέ̋ µα̋ που 
είχαν τα υπόλοιπα κοµµάτια τη̋ 
φωτογραφία̋.



Συµβόλαιο Οµάδα̋

• Τέθηκαν οι βασικοί όροι συνεργασία̋ 
των µελών και των οµάδων.

• Έγινε συζήτηση και αποδοχή των 
όρων.όρων.

• Μετά την οριστικοποίηση των όρων 
το συµβόλαιο υπογράφηκε από 
συµµετέχοντε̋ µαθητέ̋ και 
εκπαιδευτικού̋.



Οι υπό διερεύνηση ενότητε̋

• Α΄ οµάδαΑ΄ οµάδαΑ΄ οµάδαΑ΄ οµάδα

• Εισαγωγή - Ιστορική Εξέλιξη.

• Σύγχρονε̋ Αιτίε̋ εξάπλωση̋ του 
τουριστικού φαινοµένου.τουριστικού φαινοµένου.

• Το Τουριστικό Πρόβληµα.

• Αντιµετώπιση του προβλήµατο̋.

• Μέτρα ενίσχυση̋ του τουρισµού.



• Β΄  ΟµάδαΒ΄  ΟµάδαΒ΄  ΟµάδαΒ΄  Οµάδα

• Τουρισµό̋ και Οικονοµική Ανάπτυξη. 
– η συνεισφορά των θαλάσσιων, οδικών και 

αεροπορικών µεταφορών.

– τουρισµό̋ και οι παράπλευρε̋ 
δραστηριότητε̋ (ο τουρισµό̋ δεν 

Οι υπό διερεύνηση ενότητε̋

δραστηριότητε̋ (ο τουρισµό̋ δεν 
αποτυπώνεται σε ένα µεµονωµένο κλάδο, 
καθώ̋ συνδέεται µε ένα ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων).

– Θέσει̋ εργασία̋ – καταπολέµηση τη̋ 
ανεργία̋.

– Συνέπειε̋ του Τουρισµού (θετικέ̋ – αρνητικέ̋)

– Πολιτικέ̋ αειφόρου ανάπτυξη.



• Γ΄ ΟµάδαΓ΄ ΟµάδαΓ΄ ΟµάδαΓ΄ Οµάδα

• ∆ιακρίσει̋ του τουρισµού.

• (εγχώριο̋, εισερχόµενο̋, εξερχόµενο̋, µαζικό̋, 
ατοµικό̋, ηλεκτρονικό̋ τουρισµό̋).

• Οι εξελίξει̋ τη̋ τελευταία̋ πενταετία̋.

Οι υπό διερεύνηση ενότητε̋

• Οι εξελίξει̋ τη̋ τελευταία̋ πενταετία̋.

• Οι µορφέ̋ του Τουρισµού.

• Εργαζόµενοι στον τουρισµό, καταγραφή των 
θέσεων απασχόληση̋, των προσόντων και των 
ιδιαίτερων δεξιοτήτων που θα πρέπει να 
διαθέτουν οι εργαζόµενοι  ανά ειδικότητα 
απασχόληση̋.



Ανάπτυξη του θέµατο̋Ανάπτυξη του θέµατο̋Ανάπτυξη του θέµατο̋Ανάπτυξη του θέµατο̋....Ανάπτυξη του θέµατο̋Ανάπτυξη του θέµατο̋Ανάπτυξη του θέµατο̋Ανάπτυξη του θέµατο̋....



Τα πρώτα µεταφορικά µέσα

•Χρήση του τροχού και 
των πρώτων 
τροχοφόρων. 

• Εµφάνιση του • Εµφάνιση του 
σιδηρόδροµου το 1840.

• Πρώτη πτήση µε 
αεροπλάνο από του̋ 
αδελφού̋ Ράιτ το 1903.



Εισαγωγή και Ιστορική 
Εξέλιξη του Τουρισµού.Εξέλιξη του Τουρισµού.



Αρχαιότητα

• Επιθυµία των ανθρώπων 
να ανακαλύψουν 
καινούργια εδάφη.

• Να ασκήσουν εµπορικέ̋ 
δραστηριότητε̋.

• Και η επιθυµία του̋ να  
παρακολουθήσουν κάποιε̋ 
θρησκευτικέ̋ τελετέ̋.

• Σηµαντικοί ιστορικοί τη̋ 
εποχή̋ Ηρόδοτο̋ και ο 
Παυσανία̋.



Ρωµἀκή Εποχή

• Ασφαλέστερα ταξίδια.

• Καταπολέµηση  τη̋ 
πειρατεία̋.

• Αποστολικέ̋ περιοδείε̋.• Αποστολικέ̋ περιοδείε̋.

• Αξιοποίηση ιαµατικών 

πηγών και λουτροθεραπεία̋.

• ∆ηµιουργία πανδοχείων 
ξενώνων, Χανίων και 
καπηλειών.



Μεσαίωνα̋ 

• Μετακινήσει̋ των ανθρώπων 
αυξάνονται

• Θρησκευτικέ̋ εκδηλώσει̋ και 
προσκυνητέ̋προσκυνητέ̋

• ∆ηµιουργία, νέα̋ τάξη̋ 
εµπόρων

• Σταυροφορίε̋



Αναγέννηση

• Τέχνε̋

• Ανακαλύψει̋ νέων 
χώρων

• Εφευρέσει̋, πυξίδα και 
αστρολάβο̋

• Ταξιδιωτικά βιβλία και 
Τουριστικοί οδηγοί



19ο̋ Αιώνα̋ 

• Νέα πηγή ενέργεια̋ , ο 
ατµό̋.

• Μεγαλύτερη ω̋ τότε 
σιδηροδροµική γραµµή 
που είχε µήκο̋ 48 που είχε µήκο̋ 48 
χιλιόµετρα.

• ∆οκιµέ̋ για  χρήση του 
ατµόπλοιου.

• Τα τουριστικά καταλύ-
µατα εκσυγχρονίστηκαν.



Thomas Cook

• Ο πρώτο̋ 
επαγγελµατία̋ 
τουριστικό̋ 
παραγωγό̋ και 
πράκτορα̋.πράκτορα̋.

• ∆ηµιουργία 
τουριστικών πακέτων.

• ∆ιοργάνωση Οµαδικού 
Τουρισµού



20ο̋ αιώνα̋
• Πραγµατοποίηση 

υπερατλαντικών ταξιδιών.

• Μαζική παραγωγή του 
αυτοκινήτου.

• Χρήση  αεροπλάνου.

• Βελτίωση των τεχνολογιών 
στον τοµέα των µεταφορών,

επικοινωνιών και τη̋ 
πληροφορική̋



Προσδιορισµό̋ 
τη̋ έννοια̋ του τουρισµού

Είναι η ανάγκη του 
ανθρώπου να φύγει 

προσωρινά από τον τόπο προσωρινά από τον τόπο 
µόνιµη̋ κατοικία̋ του, να 
ανακαλύψει καινούργιου̋ 
κόσµου̋ και να αποκτήσει 

νέε̋ εµπειρίε̋.



∆ιακρίσει̋ Τουρισµού

Ο µαζικό̋µαζικό̋µαζικό̋µαζικό̋ τουρισµό̋ χαρακτηρίζεται από 
την οµαδική συµµετοχή των τουριστών 
στι̋ διάφορε̋ φάσει̋ τη̋ τουριστική̋ 
δραστηριότητα̋. Ο χαρακτήρα̋ του δραστηριότητα̋. Ο χαρακτήρα̋ του 
µαζικού τουρισµού οφείλεται στον τρόπο 
οργάνωση̋ του ταξιδιού καθώ̋ και στον 
επιλεγµένο τόπο διακοπών.



• Ο ατοµικό̋ατοµικό̋ατοµικό̋ατοµικό̋ τουρισµό̋ αποτελεί το αντίθετο 
του µαζικού τουρισµού. Αποτελεί την  ατοµική 
οργάνωση και εκτέλεση του ταξιδιού εκ µέρου̋ 
των τουριστών. 

• Η ανάπτυξη αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋ τουρισµού 

∆ιακρίσει̋ Τουρισµού

• Η ανάπτυξη αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋ τουρισµού 
συνδυάζεται σε µεγάλο βαθµό µε ατοµικά-
ιδιωτικά µέσα µετακίνηση̋. Τόσο κατά την 
µετάβαση όσο και κατά τη διάρκεια τη̋ 
παραµονή̋ του τουρίστα στη χώρα ή τι̋ χώρε̋ 
υποδοχή̋ και φιλοξενία̋.



• Ο εσωτερικό̋εσωτερικό̋εσωτερικό̋εσωτερικό̋ τουρισµό̋ πραγµατοποιείται 
από τον ντόπιο πληθυσµό µια̋ χώρα̋ µέσα 
στην επικράτειά τη̋. 

• Ο εξωτερικό̋εξωτερικό̋εξωτερικό̋εξωτερικό̋ τουρισµό̋ πραγµατοποιείται 

∆ιακρίσει̋ Τουρισµού

• Ο εξωτερικό̋εξωτερικό̋εξωτερικό̋εξωτερικό̋ τουρισµό̋ πραγµατοποιείται 
από άτοµα που διαµένουν µόνιµα σε µια 
χώρα και την εγκαταλείπουν προσωρινά για 
να επισκεφτούν κάποια άλλη ή κάποιε̋ άλλε̋ 
χώρε̋ για τουριστικού̋ σκοπού̋ έτσι ώστε 
να ικανοποιήσουν συγκεκριµένε̋ τουριστικέ̋ 
ανάγκε̋ ή επιθυµίε̋ του̋



Οι µορφέ̋ του Τουρισµού

• Αγροτουρισµό̋
• Τουρισµό̋ υπαίθρου
• Αθλητικό̋ τουρισµό̋
• Περιηγητικό̋ 
• Θαλάσσιο̋ τουρισµό̋

Εναλλακτικέ̋Εναλλακτικέ̋Εναλλακτικέ̋Εναλλακτικέ̋ µορφές τουρισµού :

• Θαλάσσιο̋ τουρισµό̋
• Οικοτουρισµό̋ ή 

Οικολογικό̋ τουρισµό̋ 
• Πολιτιστικό̋ τουρισµό̋ 
• Ορεινό̋ τουρισµό̋
• Χειµερινό̋ τουρισµό̋ 
• Ορειβατικό̋ τουρισµό̋
• Τουρισµό̋ Περιπέτεια̋



• Κοινωνικό̋

• Τουρισµό̋ υγεία̋

• Εκπαιδευτικό̋

• Θρησκευτικό̋ 

• Συνεδριακό̋

Ειδικέ̋ µορφέ̋ τουρισµού :Ειδικέ̋ µορφέ̋ τουρισµού :Ειδικέ̋ µορφέ̋ τουρισµού :Ειδικέ̋ µορφέ̋ τουρισµού :

• Συνεδριακό̋

• Εκθεσιακό̋ 

• Τουρισµό̋ κινήτρων

• Επαγγελµατικό̋

• Θεµατικό̋ τουρισµό̋ 

• Αστικό̋ τουρισµό̋



Σύγχρονε̋ Αιτίε̋ Ανάπτυξη̋

•Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

•Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου.

•Οι εξοντωτικοί ρυθµοί τη̋ καθηµερινότητα̋.

•Οι σηµαντικέ̋ επιτεύξει̋ τη̋ τεχνολογία̋.•Οι σηµαντικέ̋ επιτεύξει̋ τη̋ τεχνολογία̋.

–µεταφορέ̋, διαδίκτυο.

•Η οργάνωση τη̋ προσφορά̋.

–Τουριστικοί φορεί̋, Οργανωτέ̋ ταξιδιών, 
κοινωνικό̋ τουρισµό̋.

•∆ηµιουργία υποδοµών.



ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



Θετικές Συνέπειε̋

Ο Τουρισµό̋ συµβάλλει:

–Στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. 
(ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών, σύγχρονων επιχειρήσεων).

–Στην καταπολέµηση τη̋ ανεργία̋.

–Στην προβολή και ανάδειξη του –Στην προβολή και ανάδειξη του 
πολιτιστικού πλούτου. (μνημείων, αρχαιολογικών 

χώρων, σύγχρονης πολιτιστικής έκφρασης).

–Στην εισροή συναλλάγµατο̋.

–Στην ανάπτυξη και λοιπών κλάδων 
οικονοµία̋.



Αρνητικέ̋ Συνέπειε̋

• Αλλοτρίωση 
πληθυσµού.

• Μη ισορροπηµένη • Μη ισορροπηµένη 
ανάπτυξη.

• Εγκατάλειψη τη̋ 
τοπική̋ οικονοµία̋ 

(γεωργία και µεταποίηση).



– Αυθαίρετη δόµηση.

– Ατµοσφαιρική 
ρύπανση.

– Μεγάλη 

Αρνητικέ̋ Συνέπειες

Καταστροφέ̋ στο φυσικό περιβάλλον

– Μεγάλη 
κατανάλωση 
φυσικών πόρων.

– Παραγωγή 
σηµαντικού 
φορτίου 
αποβλήτων.



Αειφόρο̋ ανάπτυξη

• Με την λέξη  βιωσιµότητα 
εννοούµε ότι οι φυσικοί 
πόροι υφίστανται 
εκµετάλλευση µε ρυθµό 
µικρότερο από αυτόν µε µικρότερο από αυτόν µε 
τον οποίον ανανεώνονται, 
διαφορετικά λαµβάνει 
χώρα περιβαλλοντική 
υποβάθµιση.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

• Ο όρο̋ «αειφόρο̋ ανάπτυξη» δηλώνει την
προσπάθεια να εξασφαλιστεί διαρκή̋
οικονοµική ανάπτυξη, χωρί̋ εξάντληση
των φυσικών πόρων και δυσµενήτων φυσικών πόρων και δυσµενή
επίδραση σε οποιαδήποτε κοινωνική
οµάδα.



Το Τουριστικό Πρόβληµα

•Υψηλό̋ βαθµό̋ εποχικότητα̋.

•Χαµηλή ποιότητα του προσφερόµενου 
πρὀόντο̋ (καταλύµατα, υπηρεσίε̋, υποδοµέ̋ κ.ά.).

•Έλλειψη οργανωµένων υποδοµών φιλοξενία̋ 
σε αρχαιολογικού̋ χώρου̋ και µουσεία.σε αρχαιολογικού̋ χώρου̋ και µουσεία.

•Ελλείψει̋ σε βασικέ̋ υποδοµέ̋ (προβλήµατα στη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων και λυµάτων, µη ολοκληρωµένα 

συγκοινωνιακά έργα κ.ά.).

•Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού.



Αντιµετώπιση
•Επέκταση τη̋ τουριστική̋ περιόδου µέσω 

ειδικών - εναλλακτικών µορφών τουρισµού 
π.χ. εκπαιδευτική ιστιοπλο˙α, καταδυτικό̋ 
τουρισµό̋ κ.ά.

•Βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ των
τουριστικών επιχειρήσεων.τουριστικών επιχειρήσεων.

•Πρόσβαση σε νέε̋ αγορέ̋ και διεύρυνση των 
αγορών-στόχων.

•Χάραξη Εθνική̋ Τουριστική̋ Πολιτική̋ για 
κάθε περιφέρεια µε σκοπό την αναβάθµιση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών.

•Κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.



• Σχεδιασµό̋ τη̋ τουριστική̋ ανάπτυξη̋, µε 
στόχο την ισορροπία ανάµεσα στην κοινωνία, 
την οικονοµία και το περιβάλλον

• Ενίσχυση όλων των µέτρων που συµβάλλουν 

Παράµετροι τη̋ 
τουριστική̋ ανάπτυξη̋ 

• Ενίσχυση όλων των µέτρων που συµβάλλουν 
στι̋ διαδικασίε̋ ανατροφοδότηση̋ τη̋ 
ανάπτυξη̋. 

• Θεσµικό πλαίσιο που θα προωθεί τι̋ διαδι-
κασίε̋ τη̋ βιώσιµη̋ τουριστική̋ ανάπτυξη̋ 
και την τοπική συµµετοχή.



• Προώθηση µέτρων και πολιτικών που 
συµβάλλουν στην προστασία και την 
ανάδειξη του τοπικού φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντο̋ .

Παράµετροι τη̋ 
τουριστική̋ ανάπτυξη̋ 

δοµηµένου περιβάλλοντο̋ .

• Χρήση των ειδικών και εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού ω̋ βασικού άξονα τη̋ 
τοπική̋ τουριστική̋ ανάπτυξη̋. 



Τουριστικέ̋ Επιχειρήσει̋

•Καταλύµατα όλων των τύπων (ξενοδοχεία, 

ενοικιαζόµενα δωµάτια, camping κλπ).

•Επιχειρήσει̋ εστίαση̋ και αναψυχή̋
(εστιατόρια, ταβέρνε̋, καφενεία κλπ). (εστιατόρια, ταβέρνε̋, καφενεία κλπ). 

•Τουριστικά γραφεία.

•Επιχειρήσει̋ εκµίσθωση̋ αυτοκινήτων Ι .Χ.

•Επιχειρήσει̋ εκµίσθωση̋ επαγγελµατικών
σκαφών αναψυχή̋.



Τουριστικέ̋ Επιχειρήσει̋

• Επιχειρήσει̋ εκµετάλλευση̋ ειδική̋
τουριστική̋ υποδοµή̋ (επιχειρήσει̋ εκµετάλλευση̋

µαρίνων, συνεδριακών κέντρων, χιονοδροµικών κέντρων)

• Επιχειρήσει̋ διοργάνωση̋ εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού(υπαίθριε̋ δραστηριότητε̋, ορειβατικοί µορφών τουρισµού(υπαίθριε̋ δραστηριότητε̋, ορειβατικοί 

σύλλογοι).

• Συνεταιρισµοί τοπικών και παραδοσιακών 
πρὀόντων.

• Επισκέψιµε̋  επιχειρήσει̋  µεταποίηση̋ 
πρὀόντων γεωργικού τοµέα (οινοποιεία 

Πολιτιστικοί  Σύλλογοι-Μουσεία- ∆ηµοτικέ̋ Επιχειρήσει̋).



Η απασχόληση
•Στέλεχο̋ Τουριστικών Επιχειρήσεων.

•Υπεύθυνο̋ ∆ιοίκηση̋ Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων.

•Υπεύθυνο̋ υποδοχή̋ και Φιλοξενία̋.

•Ειδικό̋ ∆ιαχείριση̋ Τουριστικών •Ειδικό̋ ∆ιαχείριση̋ Τουριστικών 
Εκδηλώσεων.

•Μάγειρα̋.

•Μπάρµαν.

•Σερβιτόρο̋.



Η απασχόληση

•Υπεύθυνο̋ Ορόφων, Καµαριέρα

•Προσωπικό Στελέχωση̋ Τµηµάτων 

•Ταξιδιωτικό̋ Πράκτορα̋.

•Υπάλληλο̋ Τουριστικού Γραφείου.•Υπάλληλο̋ Τουριστικού Γραφείου.

•Υπάλληλο̋ Αερογραµµών.

•Τουριστικό̋ Συνοδό̋– Ξεναγό̋.

•Υπεύθυνο̋ Μονάδα̋ Επισιτισµού (catering).



Συµπεράσµατα

• Από τη διερεύνηση του θέµατο̋ 
διαπιστώσαµε ότι ο τουρισµό̋ αποτελεί 
τη βαριά βιοµηχανία τη̋ χώρα̋ µα̋, µια̋ 
και συµβάλλει σηµαντικά στην 
καταπολέµηση τη̋ ανεργία̋, στην καταπολέµηση τη̋ ανεργία̋, στην 
δηµιουργία υποδοµών, στην ανάδειξη του 
αρχαιολογικού πλούτου και στην εισροή 
συναλλάγµατο̋. 



Συµπεράσµατα
• Θα µπορούσαµε να επωφεληθούµε από τι̋ 

θετικέ̋  του συνέπειε̋ περιορίζοντα̋ τα 
αρνητικά επακόλουθά του κυρίω̋: 

• µε την επέκταση τη̋ τουριστική̋ περιόδου, τη 
βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ τωνβελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ των
τουριστικών επιχειρήσεων.

• την προστασία του φυσικού περιβάλλοντο̋ 
από την αυθαίρετη δόµηση, την ατµοσφαιρική 
ρύπανση, την µεγάλη κατανάλωση φυσικών 
πόρων και την παραγωγή σηµαντικού 
φορτίου αποβλήτων.



• Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η 
ανάπτυξη του τουρισµού πρέπει να 
βασίζεται στην εκµετάλλευση των 
φυσικών πόρων µε ρυθµό µικρότερο από 

Συµπεράσµατα

φυσικών πόρων µε ρυθµό µικρότερο από 
αυτόν µε τον οποίον αυτοί ανανεώνονται.



Πρόταση

• Η ενότητα της αειφόρου ανάπτυξης 
επιδέχεται µεγαλύτερης διερεύνησης και 
ως εκ τούτου προτείνεται η 
συµπληρωµατική έρευνα του θέµατος συµπληρωµατική έρευνα του θέµατος 
καθώς και των  ενδεδειγµένων πολιτικών 
για τέτοιου είδους ανάπτυξη. 
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Ευχαριστούµε Ευχαριστούµε Ευχαριστούµε Ευχαριστούµε 
για την προσοχή σα̋για την προσοχή σα̋για την προσοχή σα̋για την προσοχή σα̋

• Νάσσερ Αλ Μαράκµπι • Θάνο̋ Λιάππα̋

Για τη διερεύνηση του θέµατο̋ δούλεψαν οι µαθητέ̋ &
οι µαθήτριε̋ τη̋ Β΄ τάξη του τοµέα Οικονοµικών
& ∆ιοικητικών Υπηρεσιών:

• Νάσσερ Αλ Μαράκµπι 

• Αλέξανδρο̋ Βασιλειάδη̋

• Αντρέα̋ Γιούγκα̋

• Γρηγόρη̋ Κίκη̋ 

• Ευαγγελία Κόφφα

• Μαρία Λαγκούση

• Θάνο̋ Λιάππα̋

• Μελίνα Ιωαννοπούλου

• Στεφανία Νάστο

• Γιάννη̋ Νοµικό̋ 

• Αντώνη̋ Σακελλαρίου

• Μέγκι Ταφαρούτσι


