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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Οι δηλώσεις του απερχόμενου Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού και του 
νέου Υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής που 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού.   

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

Κύριοι Υπουργοί, θέλω πρώτα απ’ όλα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ ολόψυχα καλή δύναμη 
και κάθε επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνετε. 

Ιδιαίτερα θέλω μάλιστα να συγχαρώ τον νέο Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Σταύρο Κοντονή, έναν 
έντιμο και ικανό πολιτικό, με τον οποίο είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνεργασία, και γνωρίζω ότι 
μοιραζόμαστε την ίδια έντονη βούληση και αποφασιστικότητα για το έργο, τις δράσεις και τις αλλαγές 
που χρειάζεται ο αθλητισμός μας. 

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά που μου εμπιστεύθηκε από 
τον Ιούνιο του 2013 το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Υπουργείου και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού για την συνεργασία μας αυτό τον ενάμιση χρόνο και να εξάρω το ήθος, την ευσυνειδησία 
και την εργατικότητα τους. 

Να ευχαριστήσω επίσης τους συνεργάτες μου εκτός των στελεχών της ΓΓΑ για την σκληρή 
δουλειά τους. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Νομοπασκευαστικής Επιτροπής 
γιατί επί μήνες εργάστηκαν ακατάβλητα και προετοίμασαν ένα άρτιο αθλητικό νομοσχέδιο. 

Και βεβαίως, θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αθλητική οικογένεια για όσα μαζί επιδιώξαμε και 
πετύχαμε, και ιδιαίτερα τους αθλητές, τους πρωταθλητές μας, τους Ολυμπιονίκες μας, για την 
καθημερινή προσπάθειά τους σ’ αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία – αλλά και για την πάντα 
θετική τους ανταπόκριση να συμμετάσχουν σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την διάδοση των αξιών 
του αθλητισμού στην κοινωνία μας και ιδίως στα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. 

Κύριοι Υπουργοί, 

Όπως γνωρίζετε, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι κατ’ εξοχήν πεδία σύνθεσης, σύγκλισης και 
συνεννόησης. Είναι πτυχές της ανθρώπινης δράσης που υπάρχουν ακριβώς για να αντικαθιστούν το 
πρωτόγονο ένστικτο της βίας και της κατίσχυσης με τη δημιουργία και την άμιλλα. 

Οι αθλητές μας που κρατάνε ψηλά τον ελληνικό αθλητισμό, με διακρίσεις και επιτυχίες, ακόμα 
και πληρώνοντας οι ίδιοι από την τσέπη τους τη συμμετοχή τους στους αγώνες, αλλά και τα 
εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ασχολούνται με το αγαπημένο τους άθλημα, συχνά χάρη σε 
σκληρές θυσίες των γονιών τους, δεν μπορεί να είναι πεδίο μικροκομματικής αντιπαράθεσης. 

Οι διαφορές και οι διαφωνίες μας σε θέματα όπως αυτά, είναι θεμιτές και επιθυμητές όταν συμβάλουν 
σε μια νέα σύνθεση, στην ακόμη καλύτερη διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού του αθλητισμού. 

Μ’ αυτήν ακριβώς την πεποίθηση, με αυτό τον γνώμονα αυτόν τον ενάμιση χρόνο επεδίωξα με 
ειλικρίνεια και καλή πίστη την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και συνεννόηση μεταξύ όλων όσοι 
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αγαπάμε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό μας και νοιαζόμαστε για την έμπρακτη διασφάλιση των 
αγαθών τους στην κοινωνία μας. 

Έθεσα ταυτόχρονα ως γνώμονες δράσης την προσήλωση στη διαφάνεια και τη νομιμότητα, 
τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση, την αξιοποίηση κάθε διαθεσίμου πόρου για την 
παραγωγή χειροπιαστού αποτελέσματος. 

Σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε εκτεταμένα στα έργα και τις δράσεις που 
ανέλαβε το Υπουργείο αυτό το διάστημα. Υπενθυμίζω ενδεικτικά τα έργα ανασκαφής, συντήρησης 
και ανάδειξης πολιτιστικών χώρων σε όλη την Ελλάδα, τα έργα στα μουσεία, το Πρόγραμμα για τα 
Ανοιχτά Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους που πολλαπλασίασε επισκεψιμότητα και έσοδα. 

Σε ό,τι αφορά τώρα τον αθλητισμό ειδικότερα, θέλω πρώτα να περιγράψω το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
κλήθηκα να κινηθώ: Βεβαίως γνωρίζετε τους περιορισμούς που επιβάλλει η δημοσιονομική συνθήκη. 
Τα διαθέσιμα χρήματα είναι πολύ περιορισμένα, και διασφαλίσαμε επιπλέον 11 εκατομμυρίων ευρώ 
ώστε να φτάσει εντέλει το ποσό της συνολικής χρηματοδότησης στα προπέρσινα επίπεδα. Το ίδιο 
είχαμε προγραμματίσει και για φέτος, δηλαδή να ενισχυθούν επιπλέον με 11 εκ ευρώ οι 
προβλεπόμενες πιστώσεις που προϋπολογισμού και εύχομαι από την καρδιά μου να πετύχετε κι 
εσείς να συμπληρώσετε σ’ αυτό το βαθμό ή και μεγαλύτερο την χρηματοδότηση. Με ενταγμένα έργα 
αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα μέσω του περιορισμένου Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Με αυτούς τους περιορισμένους πόρους, καταφέραμε να δοθούν οι επιχορηγήσεις στις Ομοσπονδίες 
χωρίς καθυστέρηση, αλλά και – μετά από χρόνια – οι απευθείας επιχορηγήσεις στα σωματεία, τα 
κύτταρα του αθλητισμού μας. 

Καταφέραμε να καταβληθούν τα πριμ στους διακριθέντες αθλητές μας, ανάμεσα στους οποίους και 
σε αθλητές με αναπηρία, και τους προπονητές τους. 

Το πρόβλημα της στενότητας των πόρων είναι αντικειμενικό, θα το συναντήσετε κι εσείς και εύχομαι 
ολόψυχα να βρείτε ακόμη πιο αποτελεσματικές λύσεις για το καλό του αθλητισμού μας. 

Για παράδειγμα, μια πολύ αποτελεσματική λύση που προωθήσαμε είναι η αξιοποίηση του εργαλείου 
των ΣΔΙΤ, για κατασκευή κολυμβητηρίων και γυμναστηρίων, την ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών 
υποδομών, και την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας των γηπέδων 
και έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, το οικονομικό δεν είναι το μόνο, ή το κύριο πρόβλημα. Και θα σας δώσω 
δυο παραδείγματα του τι εννοώ μ’ αυτό. 

Το πρώτο παράδειγμα είναι το πρόβλημα με τις μεταλλικές κατασκευές Καλατράβα στο ΟΑΚΑ. 
Υπήρχε βεβαίως το πρόβλημα της χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων συντήρησης, που το 
επιλύσαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, αρχικά με τον κ. Σγουρό και στη συνέχεια με την κ. 
Δούρου που ανταποκρίθηκαν και οι δύο θετικά, διασφαλίζοντας τα αναγκαία 8 εκ. ευρώ από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. Όμως για να φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο, 
έπρεπε πρώτα να διασφαλίσουμε τις νομικές προϋποθέσεις για τα έργα, καθώς,  όπως ξέρετε, οι 
κατασκευές στο ΟΑΚΑ, όπως και πολλές άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας ήταν 
αυθαίρετες, με συνέπεια να μην μπορούν να βγουν άδειες από την πολεοδομία για την 
εκτέλεση έργων. 

10 χρόνια λοιπόν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε συνεργασία με τον τότε υπουργό κ. 
Καλαφάτη επιλύσαμε αυτό το πρόβλημα δίνοντας τη δυνατότητα τακτοποίησης όλων των αθλητικών 
εγκαταστάσεων της χώρας. Και μια που μιλάμε για το ΟΑΚΑ, με τη νέα διοίκηση έχουμε 
δρομολογήσει την ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Ολυμπιονικών σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 
του ΟΑΚΑ. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, και το κατάλληλο υλικό από 
τις τελετές έναρξης και λήξης που σήμερα βρίσκεται σε αποθήκες. Στόχος είναι η αξιοποίηση αυτής 
της σημαντικής κληρονομιάς, αλλά και της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού, καθώς ήδη κάναμε 
συναντήσεις με ξένους tour operators και το ενδιαφέρον είναι δεδομένο. 



Παράλληλα εγκρίθηκαν πόροι στο ΣΕΦ, το κολυμβητήριο του Ζαππείου, τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα 
όπως το Καυταντζόγλειο που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Πιεστικό λοιπόν το πρόβλημα της χρηματοδότησης, εξίσου πιεστικά όμως και τα μη οικονομικού 
χαρακτήρα προβλήματα που δημιουργούν μεγάλα εμπόδια στον αθλητισμό μας. 

Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις της χώρας. Η διορία που έχω θέσει στην τελευταία παράταση για την τακτοποίηση 
των εκκρεμοτήτων των αθλητικών εγκαταστάσεων  λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Είναι στην ευχέρειά 
σας αν θα αποφασίσετε νέα παράταση για την εναρμόνιση της διορίας με τις προβλέψεις του νόμου 
Καλαφάτη, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση αυτού του 
μεγάλου προβλήματος που παρέμενε εκκρεμές για δεκαετίες και πρέπει να προσέξουμε λόγω 
ασφάλειας. 

Το δεύτερο παράδειγμα είναι οι διαχειριστικές πρακτικές και νοοτροπίες. Αυτός είναι και ο 
λόγος που ζήτησα από όλες τις αρμόδιες αρχές την διενέργεια ενδελεχούς διαχειριστικού 
ελέγχου σε όλους τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο. Αθλητικές ομοσπονδίες έχουν 
συσσωρεύσει υπέρογκα χρέη ήδη από την εποχή των παχέων αγελάδων, με αποτέλεσμα 
μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης να πήγαινε σε λειτουργικά έξοδα και όχι στην 
ανάπτυξη του αθλητισμού. Άλλες λειτουργούσαν χωρίς να πληρούν τις κατά νόμο 
προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να διοργανώνονται παράτυπα πρωταθλήματα για να γίνεται 
εγγραφή στους ειδικούς πίνακες διακρίσεων της ΓΓΑ. 

Άφησα για το τέλος, την μεγάλη παρέμβαση που έγινε με το αθλητικό νομοσχέδιο, που 
συντάχθηκε μετά από μια μακρά περίοδο έντονης επεξεργασίας και πέρασε και από τη φάση 
της διαβούλευσης, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε να το φέρουμε στην ολομέλεια της Βουλής 
για να ψηφιστεί. 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που, απ’ ό,τι διάβασα στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού 
πλαισίου για τον αθλητισμό μας είναι και στις δικές σας άμεσες προτεραιότητες. 

Είναι βεβαίως στην ευχέρεια σας να αξιοποιήσετε τη δουλειά που ήδη έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση, 
ούτως ή άλλως, αν υπήρχε η δυνατότητα, στη φάση που θα ακολουθούσε, της επεξεργασίας στις 
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές θα γίνονταν βελτιώσεις στο υφιστάμενο κείμενο, για 
παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις επιβραβεύσεις των διακριθέντων αθλητών-μαθητών, ώστε το τελικό 
κείμενο να αποτύπωνε πλήρως την βούληση της πλειονότητας των Ελλήνων για έναν αθλητισμό 
υγιή, εύρωστο και ανοιχτό για όλους. 

Πάντως, παρά τις διαφορές που έχουμε στις επιμέρους προσεγγίσεις μας, θέλω να τονίσω, με 
την πεποίθηση ότι σ’ αυτό το σημείο συμφωνούμε, την ανάγκη της θεσμικής διασφάλισης της 
νομιμότητας και της διαφάνειας στον αθλητισμό μας, της αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
των υπαρκτών και μεγάλων παθογενειών. 

Θα μιλήσω ειλικρινά: Ο πόλεμος που δέχθηκα από διάφορους κύκλους ήταν σκληρός και βρώμικος – 
και εντάθηκε στην προεκλογική περίοδο. Όμως ούτε οι πολίτες δεν επηρεάστηκαν, ούτε η αθλητική 
οικογένεια. Κι αυτό αποδεικνύει ότι κινήθηκα στη σωστή κατεύθυνση. δεν έμεινα στην διαχείριση, 
αλλά επεχείρησα τομές που ενοχλούν κατεστημένα και συμφέροντα. Παρά λοιπόν τις 
εποικοδομητικές κριτικές – γιατί αυτές έχουν μόνο σημασία - που δέχθηκε το αθλητικό νομοσχέδιο, η 
τεράστια πλειονότητα του αθλητικού κόσμου και των πολιτών, ανεξάρτητα από την ιδεολογική τους 
προέλευση και το τι ψηφίζουν, συμφωνούν ότι η ανάγκη είναι πιεστική για περισσότερη διαφάνεια, για 
λογοδοσία, για νομιμότητα, για χρηστή διαχείριση σε κάθε πτυχή του αθλητισμού. 

Σας καλώ λοιπόν να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, χωρίς να υπολογίσετε πιέσεις και απειλές που 
είναι σίγουρο ότι θα δεχθείτε. Το εκλογικό αποτέλεσμα της Αργολίδας είναι η καλύτερη απόδειξη ότι 
οι πολίτες βλέπουν και καταλαβαίνουν. 

Δύο ακόμη σημεία: 



Πρώτον, οι σχολές προπονητών της ΓΓΑ. Είναι ένα πάγιο αίτημα του αθλητικού κόσμου, και 
μετά από πολλά χρόνια ξαναλειτούργησαν πέρσι ύστερα από αποφάσεις μου. Είναι μια 
πρωτοβουλία που και παράγει καταρτισμένους προπονητές και δημιουργεί εξειδικευμένες 
θέσεις εργασίας πολύτιμες σ’ αυτή την συγκυρία. 

Δεύτερον, οι αθλητικές διοργανώσεις σε όλη τη χώρα, με αιχμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της 
Αθήνας που για πρώτη φορά έγινε με συνδιοργανωτή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής. Υπάρχει τεράστια δυνατότητα περαιτέρω 
ανάπτυξης τέτοιων διοργανώσεων σε όλη τη χώρα. Ήδη είχαμε ξεκινήσει τον σχεδιασμό δράσεων για 
την σύνδεση αυτών των διοργανώσεων με την αναπτυξιακή στρατηγική των τοπικών μας κοινωνιών, 
ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού κλάδου του αθλητικού τουρισμού 
στη χώρα μας. Σας καλώ λοιπόν να συνεχίσετε και τις δύο αυτές πρωτοβουλίες, που μόνο θετικά 
αποτελέσματα έχουν. 

Θέλω ξανά να ευχαριστήσω όλες και όλους με τους οποίους συνεργάστηκα αυτό τον ενάμιση χρόνο. 
Θέλω να σας ευχηθώ ξανά ολόψυχα καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε. Και θέλω να σας 
διαβεβαιώσω ότι τόσο προσωπικά, όσο και η Νέα Δημοκρατία, θα σας στηρίξει ουσιαστικά και 
εποικοδομητικά σε κάθε δράση με θετικά αποτελέσματα για τον αθλητισμό μας. 

Φεύγω γεμάτος, με την ικανοποίηση ότι αυτό το διάστημα παρήχθη σημαντικό έργο, με απτά, 
χειροπιαστά αποτελέσματα. Σας εύχομαι κι εσείς, όταν έρθει η στιγμή που επιβάλει η 
δημοκρατική διαδικασία, να αισθάνεστε κι εσείς την ίδια πλήρωση και ικανοποίηση.  
  

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την απερχόμενη πολιτική ηγεσία και όλους τους εργαζόμενους και 
τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν θα μπορούσε να είναι τα πράγματα διαφορετικά, 
αν και ο απερχόμενος Πρωθυπουργός φαίνεται ότι πολύ λίγα αποκόμισε από τη θητεία του 
στο Υπουργείο Πολιτισμού με αποτέλεσμα να δούμε αυτά που είδαμε… 

Να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την τιμή που μου έκανε να μου εμπιστευτεί τον 
ευαίσθητο τομέα του αθλητισμού και τον Υπουργό Παιδείας τον καθηγητή Αριστείδη Μπαλτά 
ο οποίος δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος Πανεπιστημιακός, είναι ένας ακριβός σύντροφος 
που εμείς οι νεότεροι τον συναντήσαμε πριν 30 χρόνια, όταν υπό την ηγεσία του Γιάννη 
Μπανιά προσπαθούσαμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα της ανανεωτικής αριστεράς και 
της κομουνιστικής ανανέωσης.   

Κυρίες και κύριοι ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο που ενδιαφέρει όλη την κοινωνία. Πρώτα και 
κύρια ενδιαφέρει τη νεολαία και για μας κάτι που ενδιαφέρει τη νεολαία έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα και στη σκέψη και στη δράση. Δυστυχώς αυτός ο τομέας τα τελευταία χρόνια έχει 
δοκιμαστεί, έχει ταλανιστεί. Έχει ταλανιστεί από τη βία, έχουμε θρηνήσει ανθρώπους στα 
γήπεδα, από τη μάστιγα των αναβολικών και κυρίως από μία εκτεταμένη διαφθορά και 
διαπλοκή σε σημείο τέτοιο που ακόμη και ανθρώπινα λάθη να εντάσσονται σε ένα πεδίο 
δόλου και ακραίας καχυποψίας.  
Η Κυβέρνηση της αριστεράς θα αντιμετωπίσει με σοβαρότητα, σταθερότητα και 
αποφασιστικότητα αυτά τα φαινόμενα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. 
Ελπίζω σήμερα να το λάβουν όλοι. 

Πρώτον, θέλουμε να τονίσουμε ότι όσοι συγκροτούν παρασυναγωγές, διαμορφώνουν 
έκνομες πρακτικές και νοοτροπίες  τους καλούμε να σταματήσουν τώρα. Δεν θα γίνει ανεκτό 
τίποτα στο μέλλον. 

Δεύτερον, βιαιότητες και τραμπουκισμοί εναντίον εκπροσώπων και αντιπροσώπων του 
ελληνικού λαού και των τοπικών κοινωνιών δεν θα γίνουν ανεκτές ως συμπεριφορές. Όσοι 
απεργάζονται τέτοιου είδους καταστάσεις, είτε με μεταμφιεσμένους τραμπούκους ως 
οπαδούς είτε διαμέσου των φανατικών των γηπέδων, να γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν 



εκβιάζεται και δε φοβάται.  
Δεν ερχόμαστε με λυμένο το ζωνάρι, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε και δεν 
φοβόμαστε να συγκρουστούμε ούτε με τα συμφέροντα, ούτε με έκνομες καταστάσεις. 

Τρίτον, στον αθλητισμό θα επανέλθει σε όλα τα επίπεδα η διαφάνεια, η αξιοκρατία, το 
φίλαθλο πνεύμα, η εφαρμογή του νόμου και πάνω από όλα η ισονομία. Αθλητισμός χωρίς 
εφαρμογή των νόμων και χωρίς ισονομία είναι γράμμα κενού περιεχομένου και προσβολή 
στον ίδιο μας τον πολιτισμό. Θέλουμε να πετύχουμε καθαρά πρωταθλήματα, υγιή 
ανταγωνισμό, αθλητικό πνεύμα.  

 
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για τα καλά του λόγια τον απερχόμενο Υφυπουργό τον κ. 
Γιάννη Ανδριανό και θέλω να πω προς όλους ότι ήταν ένας ευγενέστατος και ευπρεπέστατος 
κοινοβουλευτικός ο οποίος αντιμετώπισε πάντα με καλή πίστη όλα τα ζητήματα που του 
έθεταν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. 

Να είναι καλά και εύχομαι την ίδια συνέχιση στο έργο του. Από το περιορισμένο πρόγραμμα 
των δημοσίων επενδύσεων, περιορισμένο για να εμφανίσει η απερχόμενη κυβέρνηση αυτό 
το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα, θα κάνουμε ότι μπορούμε για την αναβάθμιση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων για να δώσουμε διέξοδο στο λαό και στη νεολαία. Να είστε καλά, 
σας ευχαριστούμε όλους. Να ξέρετε ότι η αξιοκρατία που υποσχόμαστε στον Αθλητισμό είναι 
γνώμονας και κατεύθυνση. Πρώτα από όλα αξιοκρατία στις κρατικές υπηρεσίες. Δεν είναι 
υπόσχεση είναι λόγος τιμής. Να είστε καλά. 

 


