
ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΔΔ..ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ. . ““ΕΠΙΣΤΗΜΗΕΠΙΣΤΗΜΗ KAIKAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΠΟΡΩΝ””
ΣΧΟΛΗΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΠΟΡΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΜΑΘΗΜΑ: : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: : ΔΔ. . ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ,, ΑΑ. . ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΠΟΛΙΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ ΣΕΣΕ ΧΩΡΕΣΧΩΡΕΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΚΟΣΜΟΥ:: TOTO ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

TOY DAR ES SALAAM, TOY DAR ES SALAAM, ΤΑΝΖΑΝΙΑΤΑΝΖΑΝΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: : ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦΙΩΣΗΦ, , 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΕ..ΜΜ..ΠΠ..

ΙΟΥΛΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ 20132013



ΤΑΝΖΑΝΙΑΤΑΝΖΑΝΙΑ

•• ΠρωτεύουσαΠρωτεύουσα: : ΝτοντόμαΝτοντόμα
((επίσημηεπίσημη), ), ΝταρΝταρ εςες
ΣαλαάμΣαλαάμ ((διοικητικήδιοικητική))

•• ΠληθυσμόςΠληθυσμός (2009) : (2009) : 
41.048.53241.048.532

•• ΈκτασηΈκταση: 945.087: 945.087 kmkm22

•• ΑΕΠΑΕΠ ((αξίααξία σεσε μονάδεςμονάδες
αγοραστικήςαγοραστικής δύναμηςδύναμης):):
57,335 57,335 δισδισ. $. $



ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ

•• ΘαΘα εξετάσουμεεξετάσουμε πώςπώς ηη ύδρευσηύδρευση τηςτης
μεγαλύτερηςμεγαλύτερης πόληςπόλης τηςτης ΤανζανίαςΤανζανίας (Dar Es (Dar Es 
Salaam)Salaam), , πουπου είναιείναι έναένα απόαπό τατα φτωχότεραφτωχότερα
κράτηκράτη τουτου κόσμουκόσμου, , ήτανήταν αρχικάαρχικά σεσε ιδιωτικούςιδιωτικούς
φορείςφορείς αλλάαλλά επανήλθεεπανήλθε κάτωκάτω απόαπό τοντον έλεγχοέλεγχο
τουτου ΔήμουΔήμου καικαι τηςτης κεντρικήςκεντρικής κυβέρνησηςκυβέρνησης
((remunicipalizationremunicipalization)) καικαι ποιεςποιες επιπτώσειςεπιπτώσεις είχεείχε
αυτόαυτό στηνστην κοινωνίακοινωνία..



IIΣΤΟΡΙΚΟΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥΠΟΒΑΘΡΟ

•• ΜετάΜετά τηντην ανεξαρτησίαανεξαρτησία τηςτης ΤανζανίαςΤανζανίας απόαπό τηντην ΜεγάληΜεγάλη
ΒρετανίαΒρετανία τητη δεκαετίαδεκαετία τουτου ’’60 60 εφαρμόστηκεεφαρμόστηκε μιαμια πολιτικήπολιτική
αγροτικώναγροτικών μεταρρυθμίσεωνμεταρρυθμίσεων καθώςκαθώς καικαι μεταρρυθμίσεωνμεταρρυθμίσεων
σεσε εκπαίδευσηεκπαίδευση καικαι υγείαυγεία καικαι εθνικοποιήσεωνεθνικοποιήσεων σεσε βασικούςβασικούς
τομείςτομείς τηςτης οικονομίαςοικονομίας στηστη δεκαετίαδεκαετία τουτου ’’70 70 καικαι τουτου ’’80. 80. 
ΕντούτοιςΕντούτοις, , λόγωλόγω εξωτερικώνεξωτερικών πιέσεωνπιέσεων, , ηη ΤανζανίαΤανζανία έπρεπεέπρεπε
νανα υποκύψειυποκύψει σεσε διεθνείςδιεθνείς χρηματοοικονομικούςχρηματοοικονομικούς όρουςόρους. . 
ΣυνεπώςΣυνεπώς, , στηστη δεκαετίαδεκαετία τουτου ’’90 90 άρχισεάρχισε ηη ιδιωτικοποίησηιδιωτικοποίηση
πολλώνπολλών δημοσίωνδημοσίων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , μεταξύμεταξύ τωντων οποίωνοποίων οιοι
εταιρείεςεταιρείες ύδρευσηςύδρευσης, , πουπου εξεξ αρχήςαρχής αντιμετώπιζαναντιμετώπιζαν πολλάπολλά
προβλήματαπροβλήματα..



ΤΟΤΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥΔΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΤΟΥ
DAR ESDAR ES SALAAM SALAAM 

•• ΑνώτερεςΑνώτερες καικαι χαμηλότερεςχαμηλότερες εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις στονστον
ποταμόποταμό RuvuRuvu

•• 35 35 διασκορπισμένεςδιασκορπισμένες γεωτρήσειςγεωτρήσεις σεσε όληόλη τηντην πόληπόλη

•• ΤοΤο διοχετευμένοδιοχετευμένο μεμε σωλήνεςσωλήνες δίκτυοδίκτυο αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε
τιςτις δεκαετίεςδεκαετίες ’’20 20 καικαι ’’30, 30, ενώενώ σημαντικέςσημαντικές προσθήκεςπροσθήκες
έγινανέγιναν στιςστις δεκαετίεςδεκαετίες τουτου ’’50 50 καικαι τουτου ’’7070

•• ΔιαχειριστήςΔιαχειριστής τουτου δικτύουδικτύου ήτανήταν ηη DAWASA, DAWASA, μιαμια
τοπικήτοπική ανεξάρτητηανεξάρτητη αρχήαρχή μεμε οικονομικήοικονομική αυτονομίααυτονομία
παροχήςπαροχής νερούνερού καικαι υγιεινήςυγιεινής



ΗΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
•• ΜέσαΜέσα απόαπό μυστικέςμυστικές διαδικασίεςδιαδικασίες κυβέρνησηκυβέρνηση, , ΜΜΕΜΜΕ καικαι ιδιώτεςιδιώτες, , μεμε

τηντην παρουσίαπαρουσία τηςτης ΠαγκόσμιαςΠαγκόσμιας ΤράπεζαςΤράπεζας, , παραχωρούνπαραχωρούν αρχικάαρχικά τηντην
υγιεινήυγιεινή καικαι τηντην ύδρευσηύδρευση στηστη συλλογικήσυλλογική επιχείρησηεπιχείρηση BiwaterBiwater ((ΜΜ. . 
ΒρετανίαΒρετανία) ) καικαι GauffGauff ((ΓερμανίαΓερμανία). ). ΑυτήΑυτή ηη ιδιωτικήιδιωτική κοινοπραξίακοινοπραξία
προσχωρήθηκεπροσχωρήθηκε απόαπό τηντην ΤανζανικήΤανζανική ιδιωτικήιδιωτική εταιρείαεταιρεία SuperdollSuperdoll..

•• ΟιΟι υπόλοιπεςυπόλοιπες ξένεςξένες εταιρείεςεταιρείες απέσυραναπέσυραν τηντην προσφοράπροσφορά τουςτους..

•• ΩστόσοΩστόσο ηη ιδιωτικήιδιωτική διαχείρισηδιαχείριση δενδεν έκανεέκανε τίποτατίποτα γιαγια νανα βελτιώσειβελτιώσει τηντην
κατάστασηκατάσταση, , μεμε τηντην ΠαγκόσμιαΠαγκόσμια ΤράπεζαΤράπεζα νανα αξιολογείαξιολογεί τηντην απόδοσηαπόδοση
τουτου ιδιώτηιδιώτη χειρότερηχειρότερη απόαπό τοντον προκάτοχόπροκάτοχό τηςτης ((DAWASA)DAWASA)

•• ΛόγωΛόγω τουτου μεγάλουμεγάλου ανταγωνισμούανταγωνισμού απόαπό ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις απόαπό
τηντην προσθήκηπροσθήκη τωντων συμβάσεωνσυμβάσεων κατασκευήςκατασκευής αξίαςαξίας $ 40 $ 40 εκεκ. . καικαι λόγωλόγω
τουτου ρίσκουρίσκου αποτυχίαςαποτυχίας τηςτης παραχώρησηςπαραχώρησης τουτου έργουέργου, , άρχιζανάρχιζαν νανα
δημιουργούνταιδημιουργούνται προβλήματαπροβλήματα..



•• ΟιΟι σημαντικότεροισημαντικότεροι λόγοιλόγοι γιαγια τηντην αποτυχίααποτυχία τηςτης
ιδιωτικοποιημένηςιδιωτικοποιημένης εταιρείαςεταιρείας ύδατοςύδατος είναιείναι οιοι παρακάτωπαρακάτω::
1.1. ΗΗ χαμηλήχαμηλή αποδοτικότητααποδοτικότητα τηςτης τιμολόγησηςτιμολόγησης, , καθώςκαθώς οιοι νέοινέοι

πελάτεςπελάτες δενδεν εισήγαγανεισήγαγαν τοτο σύστημασύστημα τιμολόγησηςτιμολόγησης καικαι φάνηκανφάνηκαν
νανα ωφελούνταιωφελούνται απόαπό τηντην αυξανόμενηαυξανόμενη παρέκκλισηπαρέκκλιση..

2.2. ΕνώΕνώ οο αρχικόςαρχικός στόχοςστόχος ήτανήταν νανα βελτιωθείβελτιωθεί οο εισπρακτικόςεισπρακτικός
μηχανισμόςμηχανισμός, , μέσωμέσω μιαςμιας καλύτερηςκαλύτερης βάσηςβάσης δεδομένωνδεδομένων καικαι
συστημάτωνσυστημάτων τιμολόγησηςτιμολόγησης, , καθώςκαθώς καικαι μεμε τηντην εισαγωγήεισαγωγή νέουνέου
λογισμικούλογισμικού, , ηη εφαρμογήεφαρμογή τωντων παραπάνωπαραπάνω ήτανήταν πολύπολύ αργήαργή καικαι
δενδεν ολοκληρώθηκεολοκληρώθηκε ποτέποτέ..

3.3. ΠαρατηρήθηκανΠαρατηρήθηκαν πολλάπολλά προβλήματαπροβλήματα στουςστους μετρητέςμετρητές καικαι στοστο
δίκτυοδίκτυο, , πουπου είχανείχαν ωςως συνέπειασυνέπεια τητη διανομήδιανομή νερούνερού μεμε δελτίοδελτίο καικαι
μεμε συχνάσυχνά χαμηλήχαμηλή πίεσηπίεση..

4.4. ΟιΟι υπάλληλοιυπάλληλοι καικαι οιοι τεχνικοίτεχνικοί ήτανήταν κακώςκακώς εκπαιδευμένοιεκπαιδευμένοι καικαι
εξοπλισμένοιεξοπλισμένοι, , αλλάαλλά καικαι χαμηλόμισθοιχαμηλόμισθοι καικαι χωρίςχωρίς αξιολόγησηαξιολόγηση, , 
πουπου μεταφράζεταιμεταφράζεται σταστα διαδεδομέναδιαδεδομένα περιστατικάπεριστατικά δωροδοκίαςδωροδοκίας..



ΠΙΣΩΠΙΣΩ ΣΤΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΚΟΙΝΟ
•• ΜετάΜετά τητη λήξηλήξη τηςτης σύμβασηςσύμβασης τοτο 2005, 2005, ηη κυβέρνησηκυβέρνηση τηςτης

ΤανζανίαςΤανζανίας πήρεπήρε υπόυπό τοντον έλεγχόέλεγχό τηςτης τηντην ιδιωτικήιδιωτική επιχείρησηεπιχείρηση
ύδρευσηςύδρευσης καικαι αποχέτευσηςαποχέτευσης, , μεμε τηντην ονομασίαονομασία DAWASCODAWASCO..

•• ΗΗ DAWASCO DAWASCO είναιείναι ημικρατικήημικρατική επιχείρησηεπιχείρηση καικαι χρηματοδοτείταιχρηματοδοτείται
απόαπό τοτο κράτοςκράτος, , ενώενώ έχειέχει λάβειλάβει καικαι εξωτερικήεξωτερική οικονομικήοικονομική
βοήθειαβοήθεια απόαπό γειτονικάγειτονικά κράτηκράτη..

•• ΟιΟι λόγοιλόγοι γιαγια τουςτους οποίουςοποίους ηη εταιρείαεταιρεία άλλαξεάλλαξε χέριαχέρια απόαπό
ιδιωτικήιδιωτική επιχείρησηεπιχείρηση σεσε ημικρατικήημικρατική είναιείναι οιοι εξήςεξής::

1.1. ΘέλησανΘέλησαν νανα ορίσουνορίσουν νέονέο διαχειριστήδιαχειριστή, , μεμε σκοπόσκοπό τητη
βελτίωσηβελτίωση τωντων παρεχόμενωνπαρεχόμενων υπηρεσιώνυπηρεσιών

2.2. ΔενΔεν υπήρξευπήρξε καμιάκαμιά άλληάλλη διεθνήςδιεθνής επιχείρησηεπιχείρηση ύδατοςύδατος πουπου νανα
ενδιαφερθείενδιαφερθεί γιαγια τηντην συγκεκριμένησυγκεκριμένη περίπτωσηπερίπτωση..



•• ΤοΤο ποσοστόποσοστό διαρροώνδιαρροών έχειέχει πλέονπλέον μειωθείμειωθεί σεσε μεγάλομεγάλο βαθμόβαθμό..

•• ΥπάρχειΥπάρχει αύξησηαύξηση τηςτης διοχέτευσηςδιοχέτευσης νερούνερού σεσε σπίτιασπίτια, , αναν καικαι μικρήμικρή. . 
ΑυτόΑυτό οφείλεταιοφείλεται στιςστις έντονεςέντονες οικονομικέςοικονομικές ανισότητεςανισότητες, , εξαιτίαςεξαιτίας τωντων
οποίωνοποίων δενδεν έχουνέχουν όλοιόλοι τηντην ίδιαίδια πρόσβασηπρόσβαση στοστο νερόνερό..

•• ΣεΣε όό,,τιτι αφοράαφορά τηντην ποιότηταποιότητα τουτου νερούνερού, , μεμε εξαίρεσηεξαίρεση τοτο πρόβλημαπρόβλημα τηςτης
θολότηταςθολότητας, , τοτο νερόνερό πουπου παράγεταιπαράγεται στιςστις εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις RuvuRuvu καικαι
τουςτους κεντρικούςκεντρικούς αγωγούςαγωγούς ύδατοςύδατος ανταποκρίνεταιανταποκρίνεται σταστα πρότυπαπρότυπα τουτου
ΠαγκοσμίουΠαγκοσμίου ΟργανισμούΟργανισμού ΥγείαςΥγείας

ΤΑΤΑ ΘΕΤΙΚΑΘΕΤΙΚΑ



•• ΗΗ DAWDAWΑΑSCO SCO αντιμετωπίζειαντιμετωπίζει πολλάπολλά τεχνικάτεχνικά –– οικονομικάοικονομικά
προβλήματαπροβλήματα, , όπωςόπως ηη απόδοσηαπόδοση τηςτης τιμολόγησηςτιμολόγησης τουτου νερούνερού, , πουπου
αποτελείαποτελεί σήμερασήμερα έναένα κυρίαρχοκυρίαρχο πολιτικόπολιτικό ζήτημαζήτημα στηστη χώραχώρα..

•• ΑνΑν καικαι κύριακύρια πηγήπηγή χρηματοδότησηςχρηματοδότησης γιαγια τηντην κάλυψηκάλυψη τωντων
λειτουργικώνλειτουργικών τηςτης δαπανώνδαπανών τηςτης DAWASCODAWASCO είναιείναι ηη κυβέρνησηκυβέρνηση, , 
εντούτοιςεντούτοις πολλέςπολλές δημόσιεςδημόσιες υπηρεσίεςυπηρεσίες δενδεν πληρώνουνπληρώνουν τουςτους
λογαριασμούςλογαριασμούς τουςτους. . ΟιΟι λογαριασμοίλογαριασμοί αυτοίαυτοί είναιείναι κρίσιμοικρίσιμοι, , διότιδιότι
αποτελούναποτελούν τοτο 25% 25% τωντων λειτουργικώνλειτουργικών δαπανώνδαπανών τηςτης εταιρείαςεταιρείας, , πουπου
σχετίζονταισχετίζονται τητη συντήρησησυντήρηση τουτου δικτύουδικτύου καικαι τιςτις αυξανόμενεςαυξανόμενες
ενεργειακέςενεργειακές δαπάνεςδαπάνες, , λόγωλόγω τηςτης μεγάληςμεγάλης απόστασηςαπόστασης μεταφοράςμεταφοράς..

•• ΣτονΣτον εργασιακόεργασιακό τομέατομέα, , υπάρχειυπάρχει ανισότηταανισότητα ανάμεσαανάμεσα στουςστους υψηλάυψηλά
ιστάμενουςιστάμενους υπαλλήλουςυπαλλήλους καικαι στουςστους χαμηλάχαμηλά ιστάμενουςιστάμενους
υπαλλήλουςυπαλλήλους, , καθώςκαθώς ηη κατάχρησηκατάχρηση λογαριασμώνλογαριασμών ύδατοςύδατος καικαι ηη
υπερβολικήυπερβολική χρέωσηχρέωση συνεχίζουνσυνεχίζουν νανα αναφέρονταιαναφέρονται..

ΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•• ΗΗ ιδιωτικοποίησηιδιωτικοποίηση πουπου επιβλήθηκεεπιβλήθηκε απόαπό τουςτους διεθνείςδιεθνείς οργανισμούςοργανισμούς
ήτανήταν μιαμια παταγώδηςπαταγώδης αποτυχίααποτυχία,, πουπου οφείλεταιοφείλεται σεσε πολλούςπολλούς
παράγοντεςπαράγοντες..

•• ΑποτελείΑποτελεί θετικήθετική εξέλιξηεξέλιξη τοτο γεγονόςγεγονός ότιότι οο δημόσιοςδημόσιος διάδοχοςδιάδοχος ήτανήταν σεσε
θέσηθέση νανα αντιστρέψειαντιστρέψει, , έστωέστω καικαι μερικώςμερικώς, , τιςτις αρνητικέςαρνητικές συνέπειαςσυνέπειας τηςτης
ιδιωτικοποίησηςιδιωτικοποίησης..

•• ΩστόσοΩστόσο ηη ισχυρήισχυρή εστίασήεστίασή τηςτης στηνστην αποκατάστασηαποκατάσταση τωντων δαπανώνδαπανών, , 
χωρίςχωρίς ριζικέςριζικές αλλαγέςαλλαγές στοστο σύστημασύστημα, , είναιείναι καικαι αυτήαυτή προβληματικήπροβληματική..

•• ΗΗ απόδοσηαπόδοση τουτου συστήματοςσυστήματος παραμένειπαραμένει εύθραυστηεύθραυστη καικαι ανώμαληανώμαλη, , ηη
άμεσηάμεση πρόσβασηπρόσβαση στοστο δίκτυοδίκτυο εξακολουθείεξακολουθεί νανα αφοράαφορά μόνομόνο μιαμια μικρήμικρή
μειονότηταμειονότητα πουπου βρίσκεταιβρίσκεται στιςστις πιοπιο εύπορεςεύπορες περιοχέςπεριοχές τηςτης πόληςπόλης, , καικαι
τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο μέροςμέρος τουτου πληθυσμούπληθυσμού πρέπειπρέπει νανα στηριχθείστηριχθεί στηνστην
έμμεσηέμμεση πρόσβασηπρόσβαση, , μεμε πολύπολύ υψηλότερεςυψηλότερες τιμέςτιμές. . 



•• ΠραγματικέςΠραγματικές βελτιώσειςβελτιώσεις προέρχονταιπροέρχονται απόαπό τιςτις κύριεςκύριες
εργασίεςεργασίες πουπου πληρώνονταιπληρώνονται απόαπό τηντην κεντρικήκεντρική
κυβέρνησηκυβέρνηση καθώςκαθώς πουπου στηρίζεταιστηρίζεται ηη ίδιαίδια σεσε μεγάλομεγάλο
ποσοστόποσοστό σταστα διεθνήδιεθνή όργαναόργανα ανάπτυξηςανάπτυξης..

•• ΣτηνΣτην πραγματικότηταπραγματικότητα, , ηη επανακοινωνικοποίησηεπανακοινωνικοποίηση τουτου
ύδατοςύδατος στοστο Dar Es Salaam Dar Es Salaam ήτανήταν μιαμια κατάστασηκατάσταση
προεπιλογήςπροεπιλογής πουπου δημιουργήθηκεδημιουργήθηκε απόαπό τηντην
κατάρρευσηκατάρρευση μιαςμιας ιδιωτικήςιδιωτικής σύμβασηςσύμβασης, , καικαι όχιόχι μιαμια
στρατηγικήστρατηγική κίνησηκίνηση πουπου προγραμματίστηκεπρογραμματίστηκε απόαπό τατα
κυρίαρχακυρίαρχα πολιτικάπολιτικά όργαναόργανα..

ΤΕΛΙΚΕΣΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥΠΟΛΥ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ!!


