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ΗΜΔΡΙΓΑ ΙΟΜ 

AΘΗΝΑ, 30 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2010 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΔΣΣ κ. ΛΔΩΝΙΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟΤ 

 

Λ. ΚΑΝΔΛΛΟ: Κχξηνη Τπνπξγνί, θχξηε Πξφεδξε ηνπ ΗΟΜ, θπξίεο θαη θχξηνη, 

κε κεγάιε ραξά βξίζθνκαη εδψ καδί ζαο, εθπξνζσπψληαο ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Αλεμάξηεηε Αξρή, ε 

νπνία επνπηεχεη, φπσο γλσξίδεηε, ηηο αγνξέο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Αληηθείκελν ηεο παξέκβαζήο καο είλαη λα 

εθζέζνπκε θαη ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο πξνο ηελ Πνιηηεία, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηαρπλζεί ε κεηάβαζε ηεο ρψξαο καο πξνο ηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε. 

Θεσξνχκε φηη ε ζεκεξηλή εκεξίδα είλαη ζεκαληηθή θαη επίθαηξε 

ζε φηη αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ γηα ην κεγάιν ζηνίρεκα 

ηεο ρψξαο καο, πνπ είλαη ε έγθαηξε θαη νκαιή κεηάβαζε ζηελ επίγεηα 

ςεθηαθή ηειεφξαζε. Δίλαη ζεκαληηθή, γηαηί ε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή 

ηειεφξαζε ραξαθηεξίδεηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζην ράξηε ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνχ θαζηζηά παξειζφλ ηελ 

αλαινγηθή ηειεφξαζε θαη καο νδεγεί ζε έλα λέν θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ 

ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο. 

Ζ εκεξίδα είλαη επίζεο επίθαηξε, δηφηη ππάξρνπλ δχν νξφζεκα 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηήζνπκε. Πξφθεηηαη αθελφο γηα ην επξσπατθφ 

νξφζεκν ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012 θαη αθεηέξνπ γηα ην δηεζλέο 

νξφζεκν ηνπ έηνπο 2015 πνπ ζέηεη ε Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (ΗTU). 

Δλφςεη ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη έγθαηξα λα νινθιεξσζνχλ, νη πξνζεζκίεο 

απηέο είλαη θαηά ηελ άπνςή καο αζθπθηηθέο θαη δελ καο αθήλνπλ θαλέλα 

πεξηζψξην γηα αδξάλεηα θαη εθεζπραζκφ. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο 

κεηάβαζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην λφκν 3592/2007, είλαη πιήξεο. Πιελ 

φκσο, νη ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο έρνπλ θαηά ηελ άπνςή καο αξθεηέο 

ηδηνξξπζκίεο νη νπνίεο καο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο αξξπζκίεο. 

Δηδηθφηεξα, φπσο πνιχ ελαξγψο ν θ. Υπηήξεο επηζήκαλε, 

πξφθεηηαη γηα έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν πεξηέρεη πνιχπινθεο θαη 
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γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ πξνυπνζέηεη, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κεηάβαζεο, ηελ έθδνζε κηαο ζεηξάο λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο γηα ηηο άδεηεο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο άδεηεο ρξήζεο 

ζπρλφηεηαο, ηελ ΚΤΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξηζηηθνχ ράξηε ζπρλνηήησλ, ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αδεηψλ, ηελ ΚΤΑ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ηνλ 

νξηζκφ πάξθσλ θεξαηψλ, ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ πάξθσλ θαη νχησ 

θαζεμήο. 

Με ην ξπζκφ παξαγσγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ ζηελ Διιάδα 

αληηιακβάλεζηε φηη απηή ε δηαδηθαζία είλαη αδχλαην λα νινθιεξσζεί κέζα ζηα 

αζθπθηηθά ρξνληθά πιαίζηα πνπ ζέηνπλ νη δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο 

καο. Άξα ππάξρεη δσηηθή αλάγθε λα επηηαρπλζεί ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία, ε 

νπνία ζηελ παξνχζα κνξθή ηεο ελέρεη, θαηά ηε γλψκε ηεο ΔΔΣΣ, 

ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Θα κνπ επηηξέςεηε λα ηνπο απαξηζκήζσ ελ ζπληνκία: 

Πξψηνο θίλδπλνο είλαη λα εγθισβηζηνχκε ζε κηα θαηάζηαζε 

φπνπ δελ ζα ππάξμεη ηειηθφ ζηάδην, αιιά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην ζα δηαησληζζεί 

θαζηζηάκελν de facto ηειηθφ ζηάδην. Με άιια ιφγηα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη 

ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα βηψζνπκε έλα «λέν 1990» ηεο αλαινγηθήο 

επνρήο θαη γηα ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε. 

Έλαο δεχηεξνο θίλδπλνο πνιχ ζεκαληηθφο, είλαη λα ζπαηαιεζεί 

πνιχηηκν θάζκα, ζπάληνο εζληθφο πφξνο, ν νπνίνο έρεη νηθνλνκηθή αμία θαη ν 

νπνίνο κπνξεί λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά έλαληη νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο. Ζ 

ςεθηαθή ηειεφξαζε, φπσο γλσξίδεηε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε δίαπιν 

ζπρλνηήησλ λα κεηαθέξεη, ράξε ζηελ ηερληθή ηεο πνιππιεμίαο, ηέζζεξα 

αλαινγηθά ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζα γίλνπλ αχξην έμη θαη κεζαχξην 

νθηψ. πλεπψο, γηα ηελ επσθειή αμηνπνίεζε ηνπ θάζκαηνο, πξέπεη θάζε 

δίαπινο ζπρλνηήησλ λα είλαη πιήξεο, δειαδή λα κεηαθέξεη ην ζχλνιν ησλ 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ηνπ επηηξέπεη εθάζηνηε ε ηερλνινγία.  

Σξίηνο θίλδπλνο είλαη λα πεξηπέζνπκε, αλ δελ απινπνηήζνπκε ηε 

ζεκεξηλή δηαδηθαζία, ζε έλα «ςεθηαθφ αιαινχκ», φπνπ θάπνηνη ζα 

εθπέκπνπλ ςεθηαθά, θπξίσο νη κεγάινη πάξνρνη παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, ελψ 

θάπνηνη ζα ζπλερίζνπλ λα εθπέκπνπλ αλαινγηθά, θπξίσο νη κηθξνί 

πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί, νη νπνίνη δελ ζα έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα 

επελδχζνπλ ζηε λέα ςεθηαθή ηερλνινγία. 
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χκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο, ε Διιάδα δελ έρεη άιιε 

επηινγή, παξά λα αθνινπζήζεη ηα ηζρχνληα ζηε ινηπή Δπξψπε. Ήδε 21 

ρψξεο έρνπλ πεξάζεη ή νινθιεξψλνπλ άκεζα ηελ κεηάβαζε, εγθαηαιείπνληαο 

νξηζηηθά ηελ αλαινγηθή ηειεφξαζε πεξλψληαο ζε πιήξσο ςεθηαθή κεηάδνζε. 

Απφ ην λέν έηνο 2011, θαη άιιεο ρψξεο εηνηκάδνληαη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, φπσο ε ινβελία θαη ε Κξναηία δειαδή ρψξεο πνπ βξίζθνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ ίδηα αλ φρη ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απφ ηελ 

Διιάδα. 

ην ζεκείν απηφ ζέισ λα επηζεκάλσ κηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ 

νπνία ε νπηηθναθνπζηηθή βηνκεραλία καο ζηελ Διιάδα ίζσο δελ έρεη πιήξσο 

αληηιεθζεί : ε παξαδνζηαθή θαζεηνπνηεκέλε δνκή, φπνπ θάπνηνο δηέζεηε ηα 

πάληα, ήηνη ην πεξηερφκελν, ηνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ κεηάδνζεο θαη 

ελδερνκέλσο ήιεγρε ηηο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο-δέθηεο, κε ηηο νπνίεο θζάλεη ην 

πεξηερφκελν ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, έρεη δηαξξαγεί, έρεη αλαηξαπεί απφ ηελ 

δπλακηθή είζνδν ζην πξνζθήλην ησλ λέσλ κέζσλ. Σα θαηλνχξγηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αλαδεηθλχνληαη παγθφζκηα, κέζα απφ ηε δηάδνζε 

ηνπ επξπδσληθνχ Γηαδηθηχνπ, επηβάιινπλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηε 

βηνκεραλία πεξηερνκέλνπ. Πξνο ηεθκεξίσζε ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνχ, ζα 

ζαο αλαθέξσ θάπνηα παξαδείγκαηα: 

Οη κεγαιχηεξνη ελ δπλάκεη αληαγσληζηέο ησλ ςεθηαθψλ 

θαλαιηψλ δελ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο δίθηπν. Αλαθέξνκαη ζην Google, ζην 

Youtube, ζην Facebook, ζε κηα ζεηξά εθαξκνγψλ δηαδηθηπαθήο ηειεφξαζεο, 

δηαθίλεζεο πεξηερνκέλνπ ηχπνπ βίληεν θαηά παξαγγειία (video-on demand) 

θαη ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ εθπέκπνπλ πεξηερφκελν ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα απνθιεηζηηθά κέζσ Γηαδηθηχνπ. Καηά ζπλέπεηα, ην 

κήλπκα γηα ηε δηθή καο βηνκεραλία είλαη φηη ηα λέα δίθηπα δελ είλαη 

αληαγσληζηέο ηνπο. Δάλ αμηνπνηεζνχλ ζσζηά κε ηηο θαηάιιειεο ζπλέξγεηεο, 

ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά θαλάιηα δηαλνκήο θαη ελ δπλάκεη ζπλεξγάηεο ηνπο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη  ην ίδην πεξηερφκελν, εηδεζενγξαθηθφ, εθπαηδεπηηθφ, 

ςπραγσγηθφ, ην νπνίν απνηειεί ηελ ζπαληφηεξε αμία ζήκεξα ζηελ αγνξά, 

κπνξεί λα δηαθηλεζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε δίθηπν, ηειενπηηθφ, 

δηαδίθηπν, θηλεηφ, δνξπθνξηθφ ή άιιν. Μπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 

πξνσζεζεί ζε δηάθνξεο νκάδεο ρξεζηψλ, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο απνδίδνληαο έζνδα απφ ηε ρξήζε θαη ηελ ζηνρεπκέλε 



 4 

δηαθήκηζε. Σα παξαδνζηαθά θαλάιηα δηαζέηνπλ ήδε θαη κηα δηαδηθηπαθή 

έθδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, φπσο θαη νη εθεκεξίδεο δεκηνπξγνχλ ειεθηξνληθά 

πεξίπηεξα, ήηνη θνηλέο πιαηθφξκεο αλάγλσζεο. 

ήκεξα έλα βίληεν κπνξεί λα πξνβιεζεί κέζσ ελφο ηειενπηηθνχ 

δέθηε, κπνξεί κέζσ άιισλ δηαδηθαζηψλ ζπκπίεζεο λα κεηαδνζεί κέζσ ελφο 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ή λα αλέβεη ζην Youtube θαη έηζη ν θαηαλαισηήο  κπνξεί 

λα γίλεη παξαγσγφο. Ενχκε ήδε ηελ επνρή ηνπ «παξαγσγνχ - ρξήζηε» κε 

φιεο ηηο εληεχζελ επηπηψζεηο ζην παξαδνζηαθφ πξφηππν δηαλνκήο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ.  

Με άιια ιφγηα, ε λέα ςεθηαθή νηθνλνκία πνπ αλαδχεηαη παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ππάξμεη κηα δηαδξαζηηθή, κηα αλαδξαζηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαη απαηηεί ηελ ηαρεία πξνζαξκνγή 

ηεο βηνκεραλίαο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα 

απνδεηθλχνπλ φηη ζήκεξα, απφ ηελ επνρή ηνπ broadcasting, δειαδή ηεο 

κεηάδνζεο απφ έλα ζεκείν εθπνκπήο πξνο φινπο, πεξλάκε ζην 

narrowcasting, δειαδή ζηε κεηάδνζε θαηά παξαγγειία ή έλαληη ζπλδξνκήο 

απφ ζεκείν πξνο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ήηνη ζε θιεηζηέο νκάδεο ρξεζηψλ 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

Πξνο αμηνπνίεζε ηεο λέαο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε ΔΔΣΣ 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη 

Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, πνπ βιέπνπκε κε κεγάιε ραξά λα πηνζεηνχληαη, σο 

εμήο: πξνηείλακε ινηπφλ λα ππάξμεη έλαο Οδηθφο Υάξηεο κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο θαη νξφζεκα, πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή 

ηειεφξαζε εληφο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Ζ πξφηαζή καο 

βαζίδεηαη ζηε ζαθή δηάθξηζε παξφρνπ δηθηχνπ θαη παξφρνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ απνηππψλεηαη κελ  ζηνλ ππάξρνληα λφκν ρσξίο, φκσο, ζηελ νπζία λα 

εθκεηαιιεπφκαζηε ηα πιενλεθηήκαηά ηεο.  

Δηδηθφηεξα, ην ηκήκα ηνπ ξαδηνθάζκαηνο ζην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζεη ε ειεχζεξε ηειεφξαζε, πξνηείλνπκε λα εθρσξεζεί κέζσ ελφο 

πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο δηθηχνπ. Απηνί 

ζα αλαπηχμνπλ δίθηπα κεηάδνζεο, δειαδή ζα κεηαθέξνπλ ην πεξηερφκελν 

ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, σο έρεη ζήκεξα. Απηή ε ιχζε πξνζθέξεη 

πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο 

ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πηψζεο δηαθεκηζηηθψλ 
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εζφδσλ, πνπ ε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο θαη ζηε δαλεηνδφηεζε είλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιε. 

χκθσλα κε ηελ πξφηαζή καο, πνπ απνηππψλεη άιισζηε ηε δηεζλή 

πξαθηηθή, ν θάζε πάξνρνο δηθηχνπ ζα είλαη ν κεηαθνξέαο πνπ ζα 

ζπκβάιιεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο πεξηερνκέλνπ, κε 

αληηθείκελν ηε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο ζπλδξνκεηέο - ηειεζεαηέο 

κέζσ κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο αλνηθηήο ζε φινπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

πξνθχςεη αθελφο απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θάζκαηνο, δηφηη ν πάξνρνο 

δηθηχνπ ν νπνίνο ζα έρεη πιεξψζεη γηα λα πάξεη ην θάζκα ζα έρεη θάζε ιφγν 

λα ην αμηνπνηήζεη επσθειψο, δειαδή λα κεηαθέξεη έλαληη αληηηίκνπ φζν 

πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο πεξηερνκέλνπ κπνξεί. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη 

πάξνρνη πεξηερνκέλνπ ζα έρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αθνχ, εθηφο απφ ηηο 

αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ςεθηαθφ εμνπιηζκφ (θάκεξεο, ζηνχληην θιπ) δελ ζα 

είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ πνιχηηκνπο πφξνπο ζηελ θηήζε ζπρλνηήησλ 

θαη δηθηχσλ κεηάδνζεο, αιιά ζα εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

θηήζε πεξηερνκέλνπ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη εκπνξηθά κέζσ 

πνιιαπιψλ δηθηχσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε δηαδηθαζία ζα γίλεη απινχζηεξε 

θαη ζπληνκφηεξε απφ απηή πνπ ηζρχεη ζήκεξα εθφζνλ :  

 ζα πεξηνξίζνπκε ηηο ρξνλνβφξεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ζα 

απνθχγνπκε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην,  

 ζα βειηηζηνπνηεζεί ε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο,  

 ζα πξνθχςεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα ην Γεκφζην απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο θαη  

 ζα απνθεπρζεί ην «ςεθηαθφ αιαινχκ», φπνπ θάπνηνη ζα πεξάζνπλ 

ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη θάπνηνη γηα ιφγνπο θφζηνπο δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα αθνινπζήζνπλ κε φιεο ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ην 

ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. 

Ζ ςεθηαθή κεηάβαζε απαηηεί αλακθίβνια ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο, ρξεηάδεηαη ινηπφλ έλα θαζαξφ ηνπίν, πνπ λα πξνζηαηεχεη ηηο 

επελδχζεηο ησλ ζηαζκψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ πινπνηνχλ ηε 

κεηάβαζε, ιχζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο πνιίηεο λα απνιαχζνπλ ηα ςεθηαθά 
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αγαζά, εληζρχνπλ ηελ πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα ελψ απνδίδνπλ έζνδα ζην 

Γεκφζην. 

Ζ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ πξνο ηελ Πνιηηεία είλαη ζαθήο θαη 

μεθάζαξε ρσξίο λα αιιάδεη ηε ζεκεξηλή θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

νξγάλσλ. Σν Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο (ΔΡ) ζα παξακείλεη σο 

ππεχζπλν γηα ην πεξηερφκελν, ε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηα δίθηπα, δειαδή γηα ην ηερληθφ 

κέζν κεηάδνζεο. 

Οινθιεξψλνληαο ηε ζχληνκε απηή παξέκβαζε, ζα ήζεια λα 

επρεζψ θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο, ειπίδνληαο φηη κέζα απφ ην 

δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ζα πξνθχςεη έλα κέξηζκα ζεηηθφ γηα ηελ 

παηξίδα καο. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 


