
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚπΈΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί παροχή; διευκολύνσεων προ;
άποκατάστασιν τη; οικονομία; των έκ τής κατασκευή;
των έργων : α) ' Υδροηλεκτρικού Πολυφύτου καί β)
’ 1 δρευτικου Μόρνου θιγομένων καί ρυθμισεω; συναφών
Οεαατων».

Πρός την Βουλήν ιών 'Ελλήνων
1. Διά τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου τό όποιον υποβάλ

λομε·/ ύμΐν πρός έγκρισιν, θεσπίζονται διατάξει; άποβλέ- 
πουσαι εις τήν δ’.ευκόλυνσιν των θιγεντων έκ τή; κατασκευή; 
τοΰ ύοροηλεκρικοΰ έργου Πολυφύτου - Κοζάνη; καί τοΰ 
ύδρευτ'.κοΰ έργου έπί τοΰ ποταμού Μόρνου, πρό; άποκατά- 
στασιν τή; οικονομία; των.

Δια/τή; κατασκευής φράγματος έπί τού ποταμού Άλιάκμο- 
νο; παρά τό χωρίον Πολύφυτον - Κοζάνη; έσχηματίσθη 
τεχνητή λίμνη καταλαβοΰσα συνολικήν έκτασή 71.000 
στρεμ. Έκ των καταληφθεισών έκτάσεων τά 38.500 περί
που στρέμματα (ποσοστόν 54 %) ήσαν καλλιεργούμενα, 
έκ τούτων δέ τά 25.000 στρέμματα περίπου άρδευόμενα.

Ή καταληφθεϊσα καλλιεργήσιμο; εκτασις περιελαμβάνετο 
εΐ; κτηματικά; περιοχά; 16 Κοινοτήτων καί ένό; (1) Δήμου 
(Σερβίων), άνήκε δέ εί; 2.818 ιδιόκτητα;. ’Επίσης είς τήν 
καταληφδεΐσαν ύπό τή; τεχνητή; λίμνη; περιοχήν εύρίσκετο 
καθ’ ολοκληρίαν ό οικισμό; τής Κοινότητο; Νεράιδα; καί τό 
ήμισυ περίπου τού οικισμού τή; Κοινότητο; Γουλών.

Διά τά; καταληφθεϊσα; ύπό τή; τεχνητής λίμνη; γαία;, 
οικόπεδα, κτίσματα κλπ., κατεβλήθησαν εί; τού; δικαιού
χους ύπό τής Δ.Ε.Η.,αίύπό των δικαστηρίων καθορισθεϊσαι 
αποζημιώσεις. Πλέον τούτων οί έκ των δικαιού
χων αγρότες, διά σχετική; άποφάσεω; τή; Οικονομική; 
’Επιτροπής, ένισχήθησαν διά ποσού 8.000 δρχ. κατά αρδευό
μενο στρέμμα καί διά ποσού 6.000 δρχ. κατά ςηρεκό ή άρ- 
δεύσιμο στρέμμα.

'Ωσαύτως διά τής κατασκευή; φράγματος έπί τοΰ ποτα
μού λΐόρνου εις τήν έπαρχίαν Δωρίδος καταλαμβάνονται 
πρός σχηματισμόν τεχνητής λίμνης διά τήν ΰδρευσιν τοΰ 
λεκανοπεδίου ’Αττικής ό οικισμός τή; Κοινότητο; Καλλίου 
καί 12.400 περίπου στρέμματα καλλιεργησίμου γής 8 
χωρίων, άνήκοντα εΐ; 1.200 περίπου ιδιόκτητα;.

Διά τά; άπαλλοτριωθείσα; πρό; τον σκοπόν τούτον έκτά- 
σεις κατεβλήθησαν ύπό τού Δημοσίου αί ύπό των δικαστη
ρίων καθορισθεϊσαι αποζημιώσεις.

2. Οί Οιγέντε; έκ τού ύδροηλεκτρικού έργου Πολυφύτου — 
Κοζάνη; αντιμετωπίζουν ήδη άπό τή; καταλήψεω; των κτη
μάτων των (1974) σοβαρώτατα προβλήματα διά τήν άπο- 
κατάστασιν τής οικονομίας των, τά όποΐα αντιμετωπίζουν 
καί οί έκ τού φράγματος Μόρνου θίγόμενοι διά τού; εξής 
κυρίως λόγου; :

α). Μεγάλο ποσοστόν των θιγομένων οικογενειών απο
στερείται σημαντικού μέρους τών αγροτικών των κτημάτων 
(30 - 100 %) καί ώς έκ τούτου άδυνατεϊ νά έπιβιώση διά 
τού έπαγγέλματο; τού γεωργού εί; τήν έναπομένουσαν 
ιδιοκτησίαν, έάν μάλιστα ληφθή ύπ’ οψιν ότι ή μέση έγγειο; 
ιδιοκτησία εΐ; άμφοτέρα; τάς περιοχά; είναι γενικώς μικρά.

β) Λόγω τή; σημειωθείση; καί συνεχιζόμενης εί; ύψη- 
λον ποσοστόν στροφής τών νέων πρό; έξωγεωργικα; άπα- 
σχολήσει; μακράν τού χωρίου των, ό κύριο; όγκο; τών 
ενεργών ατόμων τών άγροττ/άά/1 οίντογενειών ά-τπτελεϊτα: 

άπό άτιμα μέση; ειος πρεκεχωρ ημ εν η; ήλ-.ν.ία;. τά όποια 
εεν προσαρμόζονται ευκόλως είς νέα; πα/ύή/.α; καί κατευ- 
•ύύ.σει; παραγωγικής άπασχολήσεως. ;έν έπιζητοϋντα; πρ:- 
•υύμι·;ς άπι έεωγεωργτκιός έργοιότας. ενώ άι ετέρου δια
τηρούν. κατά κανένα, τό δικαίωμα, ώ; αρχηγών οικογένειας, 
είς τή-/ λήάιν άποράαεων διά τή/ άειοποίησιν καί έκμετα.·.- 
λευαιν τών περιουπχκών στοιχείων τής οικογένεια; των.

γ). Παρατηρεΐται αδυναμία, άντικχταστάσεω; τών άπω- 
λεσθεισών ιδιοκτησιών δι’ όσους έκ τών θιγεντων έπιθυ- 
μούν νά παραμείνουν είς τό γεωργικόν επάγγελμα, λόγω τών 
διαφοροποιήσεων τών προσφερομένων πρό; πώλησιν κτη
μάτων καί τού μεσολαβούντο; ικανού διαστήματος άπό τού

καθορισμού τών αποζημιώσεων μέχρι τή; τελεσιδικίαν τών 
δικαστικών αποφάσεων καί τή; είσπράρεώ; των ύπό τών 
δικαιούχων.

δ) Πολλά κτίσματα (οικία·., στάβλοι, άποθήκαι κλπ.) τών 
θιγομένιυν ιδιοκτητών, μή θίγόμενα καθ’ έαυτά ύπό τών 
έργων, tor καί ό ύπαρχων γεωργικό; εξοπλισμό;, άχοτ- 
στεύονται εν μέρει ή καθ’ ολοκληρίαν, έκ τού λόγου ότι 
εξυπηρετούν μίαν γεωργοεκμετάλλευσιν, τή; οποία; ή βά- 
σι; — ή έγγειο; ιδιοκτησία — ύπέστη άνάλογον μείωσιν έκ 
έκ τού έργου.

ε) Δι’ ώρισμένα χωρία (Νεράιδα - Γούλα’, τού Ν. Κοζά
νη;. Κάλλιο·/ τού Ν. Φωκίδα:) ή ανάγκη μεταστενάσεω; 
έντό; βραχύτατου χρονικού διαστήματο; δέν παρέχει έπαο- 
κή περιθώρια διά την ομαλήν αΰτοστέγασιν τών θινομένων 
διά τών καταβληθέντων ή κατχβληθησομένων αύτοΐ; άπο- 
ζημιώσεων.

στ) Το ζωικόν κεφάλαιον τών θιγομένων είτε πρόκειται 
περί κτηνοτροφών κατά κύριον επάγγελμα ή περί γεωργών, 
πλήττεται αμέσως έκ τή; άπωλεία; τών γαιών καί έγκατα- 
στάσεων των, ένώ εί; περίπτωσιν μεταστεγάσεως τού θίγό
μενου ανακύπτουν πρόσθετοι δυσχέρειαι έξευρέσεω; χώρου 
διατηρήσεω; τού ζωικού κεφαλαίου των.

3. ’Επίσης δέον νά προστεθή ότι τό δέλεαρ τή; άθρόα; 
προμήθεια; καταναλωτικών αγαθών διά τή; διαθέσεω; με
γάλου μέρους τή; άποζημιώσεως, είναι ισχυρόν διά τού; 
θίγόμενους, οίτινες, ώ; έκ τού χαμηλού των εισοδήματος, 
έστερήθησαν μέχρι τοΰδε πολλών έξ αύτών.

4. Έν δψει τών ανωτέρω καί τού γεγονότος ότι, τόσον 
οί πληγέντε; έκ τού ύδροηλεκτρικού έργου Πολυφύτου - 
Κοζάνης, όσον καί οί πληττόμενοι έκ τοΰ ύδρευτικού έργου 
Μόρνου, αντιπροσωπεύουν παραγωγικήν τάξιν με ευπαθή 
οικονομία·/, Ιλλειψιν γενικώς εισοδηματικών αποθεμάτων 
καί επιχειρηματικήν συγκρότησιν, άδυνατούσαν ώ; έκ τούτου 
νά άντιμετωπίση εύχερώ; καί έντό; βραχέος χρονικού δια
στήματος τήν άναπροσαρμογήν τών όρων διαβιώσεως. καί 
βιοπορισμού, καθίσταται πρόδηλον ότι επιβάλλεται ή λήψες 
παντός μέτρου διά τήν στήριξιν τή; κλονιζομένη; οικονο
μίας αύτών καί τήν ύποβοήθησίν των εΐ; τήν άντιμετώπισιν 
άμεσων καί επιτακτικών προβλημάτων άνασυγκροτήσεως 
τής οικονομία; των.

5. 'Υπό τό πνεύμα τούτο έκρίθη σκόπιμο; ή θέσπισις 
τών έν τώ παρόντι διατάξεων προ; άνθάρρυνσιν καί ένίσχυσιν 
τών θιγομένων εί; τήν άπόφασιν καί προσπάθειάν των νά 
άποκαταστήσουν τήν αγροτικήν των οικονομίαν καί προκει- 
μένου περί μετακινουμένων έκ τού χωρίου των, νά έςασφα- 
σφχλίσουν τήν στέγην καί τά; άπαραιτήτου; εγκαταστάσεις 
σεις των.
Άναλυτικώτ;ρον :

Άρθρον 1 : Διά τού άρθρου τούτου ορίζεται ό σκοπό; 
τού νομοθετήματο; καί τό παραστατικόν τή; ΐδιότητος τού, 
δν άφορα τούτο, θιγομένου έκ τή; τεχνητή: λίμνη; Πολυ
φύτου Κοζάνη; καί τή; τοιαύτη; έπί τού ποταμού Μόρνου. 

Άρθρον 2 : Διά τού άρθρου τούτου θεσπίζονται : 
α) ’Απαλλαγή έκ φόρου καί τελών ύπέρ τού Δημοσίου 

καί τρίτων τών πράξεων άγορα; ύπό τών θιγομάνων εντός 
διετία; άπό τή; δημοσιεύσεω; τού παρόντος, γεωργικών ή 
κτηνοτροφικών έκτάσεων, οικίας ή οικοπέδου κειμένων τών 
τελευταίων τούτων εί; τον Δήμον ή τήν Κοινότητα εί; τήν 
κτηματικήν περιοχήν τών οποίων εύρίσκονται αί άγοραζό- 
μεναι εκτάσεις καί έπί ποσού, άθροιστικώ; λχμβχνομένου, 
μέχρι τού τριπλασίου τή; καθορισθείση; άποζημιώσεως τών 
πάση; φύσεω; άπαλλοτριωθέντων ακινήτων τού ενδιαφερο
μένου. Αί άνωτέρω φορολογικαί άπαλλαγαί δέ·/ έχουν έφαρ- 
μο'ήν διά τά; άγοραζομένα; εκτάσεις αί όποΐχι κεϊ·/ται εί; 
άπόστασιν μέχρι πεντακοσίων (500) μέτρων άπό τή; 
θαλάσση; ή ή άξια τούτων ύπερβχίνει τά; εκατόν χιλιάδα; 
(100.000) δρχ. κατά στρέμμα.

β) Απαλλαγή έκ τόρου καί τελών ύπέρ τού Δημοσίου 
καί τρίτων, μέχρι τού ύψους τή; ληφθείση; άποζημιώσεως, 
διά τήν άπαλλοτρίωσιν τών πάση; φύσεω; άκινήτων τών 
θιγομένων, έπί άγορα; ύπό τούτων, έντό; τή; αυτής ώ; άνω 
προθεσμία; μόνον οικίας ή οίκοπέδου, μή αποκλεισμένη.



ττγ ttv&pxc y.i. έντοΓ ττό/χων. gje χαι εττι ocvopxr v&copvixcov 
καί κτηνοτροφ'-κών Σχτζσεων,, τ, αε,Ια των οποίων υττερ- 
βαίνει τάς εκατόν χιλιάδας (100.000) δραχμάς κατά στρέμ
μα.

ν) ’Απαλλαγή έκ τοΰ όφειλομένου φόρου του ποσοϋ ττου 
αναλογεί άτο είσοδήαατα έξ έκμισθώσεως γαιών και έκ 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αί ότοιαι προέρχονται ες αγο
ράς γαιών πού ήγοράσθησαν διά του ποσοΰ τού έλήφθη ώς 
άποζημίωσις διά τήν άπαλλοτρίωσιν προς έκτέ/εσιν τών ώς 
άνω έργων.

Άρθρον 3 : Διά τοΰ άρθρου τούτου θεσπίζονται χρημα
τικά! ένισχύσεις τών Θίγόμενων. Εΐδικώτερον : Διά τών 
παραγράφων 1 και 2 προβλέπεται ή έφ’ άπαξ χρηματική 
ένίσχυσις τών έκ τών Θιγομένων αρχηγών οικογενειών, τών 
όποιων άπηλλοτριώθησαν αί οίκίαι εις τον συνοικισμόν της 
μονίμου κατοικίας των, διά τήν άνπμετώπισιν τών στοι
χειωδών άναγκών τής αναγκαστικής μετακινήσεώς των. 
Διά τής παραγράφου 3 προβλέπεται όπως, εις τούς θίγό
μενους έκ τών έν λόγω έργων, χορηγούνται κατά προτίμη- 
σιν ΰπό τής Α.Τ.Ε.. έκ τών κατ’ έτος ΰπ’ αυτής διατιθέ
μενων πιστώσεων, μακροπρόθεσμα χαμηλότοκα δάνεια διά 
την αγοράν γαιών καί προμήθειαν γεωργικού έξοπλισμού 
κατά τήν πρώτην διετίαν άπό τής ισχύος τού παρόντος.

"Αρθρον 4 : Διά τοΰ άρθρου τούτου θεσπίζονται διατά
ζεις απαλλαγής έκ φόρων κλπ. καί ένισχύσεις διά δανειο- 
δοτήσεως ΰπό τής Α.Τ.Ε. έπί συμβάσεων μεταβιβάσεως 
γεωργικών ή κτηνοτροφικών έκτάσεων ή τυχόν έγκαταστά- 
σεων πρός σταύλισιν ζώων τών θίγόμενων, κειμένων έκτός 
τής άπαλλοτριωθείσης περιοχής, άποσκοποϋσαι εις τήν 
δημιουργίαν βιωσίμων κλήρων.

αποτελεσουν άντικείμενον διαθεσεoJς ποός συυιπλήοωσιν 
βιωσίμων κλήρων εις τήν περιοχήν. Τα τής διαϋέσεως τών 
έκτάσεων τούτων ρυθμίζονται διά τών διατάξεων τοϋ άρ
θρου τούτου.

"Αρθρον 8 : Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται όπως 
αί δαπάνα·, έκ τής έφαρμογής τοΰ παρόντος βαρύνουν τόν 
τακτικόν Προϋπολογισμόν άρμοδιότητος τοΰ 'Υπουργείου 
Γ εωργίας.

"Αρθρον 9 : Διά τοϋ άρθρου τούτου καταργοΰνται, αί διά 
τών Ν.Δ. 1 ) 3828/1958 «περί άποκαταστάσεως τής οικονο
μίας τών έκ τών υδροηλεκτρικών έργων Ταυρωποϋ (Μέγδο- 
βα) θιγομένων», 2) 4211/61 «περί άποκαταστάσεως τής 
οικονομίας τών έκ τών υδροηλεκτρικών έργων Αχελώου 
θιγομένων», καί 3 ) 4563/66 περί άποκαταστάσεως τής οικο
νομίας τών έκ τών άρδευτικών έργων Πηνειού-’Ηλείας θί
γόμενων καί άλλων τινών διατάξεων», Κεντρικά! καί Τοπι
κά! Έπιτροπαί Άποκαταστάσεως Αγροτών, αί δέ αρμο
διότητες αυτών έπί τυχόν έν έκκρεμότητι θεμάτων μετα
βιβάζονται άντιστοίχως εις τήν Διεύθυνσιν ’Εγγείου ’Ιδιο
κτησίας τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας καί εις τάς αρμόδιας 
κατά τόπον Διευθύνσεις Γεωργίας.

Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου προβλέπεται έφαρμογή τοΰ άρθρου 1 
τοΰ Ν.Δ. 3958/59 διά τήν άναπλήρωσιν άπωλεσθέντων έ 
οίασδήποτε αιτίας παραστατικών στοιχείων τής Τοπική 
’Επιτροπής Αποκαταστάσεως Αγροτών Ταυρωποϋ.

"Αρθρον 10 : Τέλος, διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ότι ή 
ισχύς τοΰ ΰπό κρίσιν νομοσχεδίου άρχίζει άπό τής δημοσιεύ
σει» ς του εις τήν ’Εφημερίδα πής Κυβερνήσεως.

Έν ΆΟήναις τή 27 Σεπτεμβρίου 1978

Αρθρον 5 : Διά τοΰ άρθρου τούτου παρέχεται ή δυνα- 
τότης γεωργικής ή κτηνοτροφικής άποκαταστάσεως τών 
θιγομένων καλλιεργητών άκτημόνων κατά τήν έννοιαν τοϋ 
Αγροτικού Κώδικος ή τοϋ τοιούτου περί άποκαταστάσεως 
Κτηνοτροφών, έπί τών κατά τήν Έποικιστικήν έν γένει 
Νομοθεσίαν άπαάά.οτριουμένουν ή διατιθεμένων άγροκτημά- 
των εις τήν Κοινότητα τής νέας μονίμου κατοικίας των.

Το δικαίωμα τούτο παρέχεται καί εις μονίμους κατοίκους 
τών θιγομένων χωρίων παντελώς άκτήμονας, οιτινες έστε- 
: ήθη σαν τών βιοτικών των πόρων, λόγω άπαλλοτριούσεως 
τών γαιών εις άς είργάζοντο ώς γεωργοεργάται. Ωσαύτως 
Ιιά τοϋ αύτοΰ άρθρου καθορίζεται τό όφειλόμενον τίμημα ΰπό 
τών άποκαθισταμένων.

"Αρθρον 6 : Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ή 
ιυνατότης εγγραφής τών θιγομένων κτηνοτροφών εις τά 
ίημοτολόγ'ΐα οίασδήποτε Κοινότητες τής Χώρας, διά τήν 
ιπόκτησιν δικαιώματος βοσκής τών ζώων των έπί ίσοις 
,ροις πρός τούς λοιπούς οημότας. Ή έγγραφή αΰτη θά ένερ- 
•εϊται δι’ άποφάσεως τοΰ οικείου Νομάρχου ΰπό τήν προϋ- 
τόθεσιν ότι ή Κοινότης εις ήν θά γίνη έγγραφή θά διαθέτη 
τερίσσειαν βοσκής.

"Αρθρον 7 : Διά τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζεται τό θέμα 
ής διαθέσεως τών ΰπό τοΰ Δημοσίου έξαγορασθεισών έξιο- 
ιμνίων άγροτικών ιδιοκτησιών εις τήν περιοχήν τής τε- 
νητής λίμνης Πηνειοΰ ’Ηλείας, κατ’ εφαρμογήν τής παρα- 
οάφου 4 τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν.Δ. 4563/66 «περί άποκατα- 
τάσεως τής οικονομίας τών έκ τών άρδευτικών έργων 
ίηνειοϋ -’Ηλείας θτ-ομένων». ώ: συνεπληρώθη ΰπό τοΰ 
:θρου μόνου τοΰ Ν.Δ. 110/1969 «περί συμπληρούσε ι»ο τοϋ 
.Δ. 4563/66». Κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τούτων 
ιηγοράσθησαν ΰπό τοΰ Δημοσίου έξωλίμνιαι άγ'ροτικαί 
ιοκτησίαι. εκτάσεις 2.600 περίπου στρεμμάτων εις περιο- 

άε 12 Κοινοτήτων, ώς καί οί οϊκοπεδικοί χώροι τών οίκτ 
υών Σουλίου - Παλαιοχώρας καί Καλυβακίων. έκτάσεις 
25 περίπου στρεμμάτων.
Αί έκτάσεις αΰται επειδή είναι διάσπαρτοι καί εις μτκρο- 
μάχια δέν δύνανται να άποτελέσουν άντικείμενον παρα- 

ωρήσεω; εις τήν Δασικήν Υπηρεσίαν ώς τό άρθρον 8 παρά- 
ιαφος 4 τοϋ Ν.Δ. 4563 66 προ έβλεπε, δύνανται όμως ν’

Οί
Συντονισμού

ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Οίκονοιιικών

ΑΘ. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δημ. Έργων

Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

'Υπουργοί
Έσωτεοικών 

ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ
ΓεωργΊα;

ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ
Δικαιοσύνης

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί παροχής ίιευκολύνσεων πρός άποκατάττααιν τής οικο
νομίας τών έκ. τής κατασκευής τών έργων α) Ί'ϊροηλι- 
κτριν.οϋ Πελυρύτου y.a! β) Ύορευτικσΰ Μόρνου -ύιγομένων 
και ρυ-ύμι-εωφ συναφών -ύ-εμάτων.

Αρύρον 1.
Σκοπός — "Εκτατις έφαρμογής.

Διά του παρόντος Νόμου, επιόιώκετα: ή παροχή ο ιευκολύ— 
εεων προς άποτ/.ατάτταπιν τής οικονομίας τών ύγένοων συνε- 
πεια τών υπέρ τής Δ.Ε.Η, και του Δημοσίου κ.ηρυχ-ύειαών 
αναγκαστικών άπα/.λοτριώοεων αγροτικών ακινήτων πέος κ.α- 
ταεκευήν τών έργων τής τεχνητής λίμνης Πολυφύτου Κο
ζάνης και τή; τεχνητής λίμνης τοΰ ποταμού Μόρνου.

Ως νγεντες -ύεωροϋντα: οί άναγνωριο-ύέντες ώς οικαιοΰ- 
χοι τής έκ τή-ς άπαλλοτριώαεως άποζημιώτεως.

"Ap-Spcv 2.
Φορολογώ:κaϊ άπαλλαγα ί.

1. Αι πραγματοποιούμενα: ύπό τών -άιγομένων έκ τών κατά 
το αρ-ύρον 1 τοΰ παρόντος απαλλοτριώσεων, εντός οιετίας άπό 
τής οημοειεύεεως τού παρόντος, άγορα: γεωρ-;:κών ή κτη- 
νοτρορικών εκτάσεων. ώς και οικίας η οίκοπέοου κειμένων 
τών τελευταίων τούτων εις τον Δήμον ή Κοινότητα εις τή/ 
κτηματικήν περιοχήν τών όποιων εύρίσκονται α: αγοραζόμενα:
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