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Οι μάγοι της φυλής και τα ...ξόρκια των Βρυξελλών!! 

Γράφει ο «Πεφωτισμένος»                           Αθήνα 07-01-2014 

Στην παρούσα πολιτική σκηνή κυριαρχεί η διαβόητη Λίστα Λαγκάρντ (ή αλλοιώς 

Λίστα Falciani), με τις όποιες δυνατές πολιτικές επιπτώσεις, άμεσες ή έμμεσες, 

σχετικά με την πορεία της κρίσης. Το «αυτονόητο» για όλες τις άλλες χώρες, 

θεωρείται στην πατρίδα μας «επιθυμητό» και μάλιστα στήνονται προανακριτικές 

επιτροπές και πιθανές δίκες, αντί του να κληθούν και να πληρώσουν, όλοι αυτοί 

που «λάθρα σπατάλησαν εθνικό χρήμα προς ίδιο όφελος».  

Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, την ίδια στιγμή: 

- Ο λαός υποφέρει απ` το κρύο του …χειμώνα, μη έχοντας τρόπο να 

«ζεσταθεί» 

- Συντελείται ληστρική σχεδόν «αφαίμαξη» των οικογενειακών εσόδων, με 

χίλια πρόσωπα 

- Τα παιδιά εγκαταλείπονται στην τύχη τους, να πεινούν και να κρυώνουν 

- Οι νέοι, με ψαλιδισμένα όνειρα, με ανύπαρκτες προοπτικές εξαναγκάζονται 

για ακούσια μετανάστευση, ώστε σε λίγο να έχει οριστικά χαθεί το παιχνίδι 

της «διαδοχής» μας 

Κι οι φόροι τρέχουν μ` ορμή χείμαρρου, πριν την πλημμύρα... Τα χαράτσια 

εξαντλούν το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας... Σε λίγο θα φορολογούν τα τζάκια 

και τις ξυλόσομπες (δήθεν για προστασία του περιβάλλοντος απ` την 

αιθαλομίχλη...), ώσαμε και το οξυγόνο, που αναπνέουμε... «Θα βάλουν φόρο στα 

παράθυρα», είχε προφητεύσει ο Κοσμάς ο Αιτωλός κάποτε κι αν σκεφτεί κανείς ότι 

έχουμε φτάσει στις καμινάδες, δεν είμαστε μακριά στο να βγει αληθινός...  

Τόσο τυφλωμένοι είναι...  

Όμως, για την Συγκυβέρνηση Εθνικής Ομοψυχίας και τα συνεργαζόμενα μ` αυτή 

ΜΜΕ, η Λίστα Λαγκάρντ είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Δεν διαθέτουν, παρά ελάχιστα 

«κροκοδείλια δάκρυα», για τους άστεγους που θα πεθάνουν απ` το ψύχος του 

χιονιά, που αυτοί έβγαλαν (ή θα βγάλουν) στο δρόμο ή για τις ουρές των 

ξενιτευόμενων νέων στα αεροδρόμια της χώρας, που αυτοί δολοφόνησαν το μέλλον 

τους… 

Τόσο ξετσίπωτοι έχουν γίνει, τόσο… 

Βάλσαμο το ότι γράφονται κείμενα, με τέτοια «κύματα αγάπης» κι αλτρουϊσμού, 

σαν το κείμενο της φίλης μου Καίτης Στυψανέλλη, στο ygeianet της 29-12-2012:   
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«Πρέπει να κρατηθούμε και να συγκρατήσουμε συναδέλφους, 

συναγωνιστές, φίλους, γείτονες, αλλά και συνανθρώπους, που καταφεύγουν 

στα δίκτυα αλληλεγγύης. Να κρατηθούμε και να προστατευθούμε από 

τάσεις απόσυρσης, που είναι λογικό να υπάρχουν  και να μεταφέρουμε 

στους άλλους την ελπίδα και την αισιοδοξία. Είναι το κοινωνικό φορτίο πολύ 

μεγάλο, που αθροίζεται στο προσωπικό και γίνεται βραχνάς.  

Πρέπει να κρατηθούμε μπροστά στην πείνα και στη θέα  των 

ανθρώπων, που σκύβουν βαθιά στους κάδους, που δεν έχουν πια τρόφιμα, 

στη θέα των άστεγων και να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Να 

νικήσουμε το φόβο, να κραυγάσουμε για τη βία, που βλέπουμε γύρω μας, να 

στηρίξουμε τους ανθρώπους, που διαμαρτύρονται για τη βία και τους 

σέρνουν στα αυτόφωρα και στα αστυνομικά τμήματα, να στηρίξουμε τα 

παιδιά μας, που είναι στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, που τους 

διαλύουν, δεν θα υπάρχει τίποτα σε λίγο, καμιά συλλογική, κοινωνική, 

πολιτιστική δομή… τίποτα…» 

( http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=33791) 

Έχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο δίκιο, ο γνωστός μας Δημήτρης Καζάκης, που 

διερωτάται στο πρωτοχρονιάτικο άρθρο του, με τίτλο «Στην παγκόσμια κρίση, 

υπάρχει παγκόσμια λύση;» κι ανάμεσα σ` άλλα, γράφει: 

«…Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα... Η σημερινή παγκόσμια κρίση δεν γεννήθηκε 

από μια τυπική υπερπαραγωγή εμπορευμάτων, αλλά από μια ιστορικά πρωτοφανή 

υπερσυσσώρευση χρηματικού κεφαλαίου, διεθνώς. Το διαθέσιμο κεφάλαιο που 

αναζητά επενδύσεις, είναι 25 φορές μεγαλύτερο από την ετήσια παραγωγή του 

πλανήτη, σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο τρόπος, που αναζητά επενδύσεις, δεν 

αφορά πλέον τον τυπικό κύκλο της οικονομίας: Επένδυση –Παραγωγή -

Κατανάλωση. Τον έχει ξεπεράσει προ πολλού. Αναζητά κέρδος από παντού. Η ίδια η 

έννοια του καπιταλιστικού κέρδους έχει αλλάξει. Δεν αφορά πλέον, απλά, στην 

άντληση υπεραξίας από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Δεν είναι 

κυρίαρχη μορφή του, ούτε καν το επιχειρηματικό κέρδος. Το κέρδος σήμερα 

εξαρτάται πρωταρχικά, από τις τιμές των χρηματαγορών, δηλαδή από την υπεραξία 

των τίτλων, που κατέχουν οι επενδυτές, είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά. Κι 

επομένως το ζητούμενο είναι, πώς θα αυξηθεί η χρηματιστική αξία των μεγάλων 

περιουσιών, σε βάρος, όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά ολόκληρης της 

ανθρωπότητας…» 

Άρα, το πρόβλημά μας, δεν είναι μόνο τοπικό, είναι μια μορφή άσκησης 

παγκόσμιας οικονομικής υπερεξουσίας, που μιλά πολλές γλώσσες κι έχει 

αναρίθμητα προσωπεία, με μάσκες ή χωρίς μάσκες. Οι δικοί μας «μυθικοί 

μασκοφόροι» πολιτικοί κι οικονομικοί παράγοντες, διαπλέκονται κι επιπλέκονται, 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=33791
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σε σφιχταγκάλιασμα, που θυμίζει το γνωστό άγαλμα του μύθου του Λαοκόωντα (Ο 

Λαοκόων, θυσιάζοντας φαινομενικά ένα ταύρο, για λογαριασμό της Τροίας, γίνεται 

ο ίδιος το θύμα θυσίας... Κατά μια έννοια, ο θάνατός του πρέπει να συμβολίζει τον 

θάνατο της ίδιας της πόλεως…)!  

«…Οι τρείς Συγκυβερνώντες, συμφώνησαν με τους Γερμανούς στο Eurogroup, να 

«ληστέψουν» και πάλι τ` ασφαλιστικά ταμεία, μέσω της επαναγοράς των ομολόγων, 

με στόχο να μειώσουν κι άλλο τις συντάξεις των Ελλήνων απόμαχων της δουλειάς. Ο 

πρωθυπουργός, όμως, φαίνεται ότι θεωρεί λαμόγια ή ηλίθιους ολόκληρο τον 

ελληνικό λαό κι όχι μόνο αυτούς που ψηφίζουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ ή ΔΗΜΑΡ κι έτσι νόμισε, 

ότι θ` αποκοιμίσει τον πληθυσμό με τις πολιτικές παρλάτες κι ανοησίες του 

«διαγγέλματός» του. Δεν χρειάστηκαν, παρά ελάχιστες ώρες, για να διαπιστώσει ότι 

ούτε ο πιο κρετίνος δημοσιογράφος – παπαγαλάκι δεν τολμούσε να κινηθεί στο 

κλίμα των πρωθυπουργικών δηλώσεων. Αυτό φυσικά δεν οδήγησε σ` αλλαγή της 

κυβερνητικής πολιτικής. Απλώς πετάχτηκε στα σκουπίδια η γλυκανάλατη 

αποτυχημένη παράσταση του Πρωθυπουργού κι ανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών 

Γιάννης Στουρνάρας τον ρόλο του «πολιτικού γκάνγκστερ», χωρίς προσχήματα. 

Κόλλησε το περίστροφο του εκβιασμού στον κρόταφο, όχι μόνο των ασφαλιστικών 

ταμείων (και νοσοκομείων, ΑΕΙ, κ.λπ.), αλλά και των Ελλήνων …τραπεζιτών! Θα τους 

φάει κι αυτών τα ομόλογα, προωθώντας παράλληλα τον στόχο παράδοσης του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος στους  …Γερμανούς…» 

(Τίτλος άρθρου: Η κυβέρνηση ληστών ξαναχτυπάει!)   

(ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/01/blog-post_480.html#ixzz2H3rTIss6) 

Χρόνια ολόκληρα το κράτος αυτό λειτουργούσε, όχι για τους νομοταγείς πολίτες, 

αλλά για τους «ημέτερους» της εκάστοτε εξουσίας. Γι` αυτούς, που δεν αγχώνονταν 

για το μέλλον, που δεν πλήρωναν, που διορίζονταν στο δημόσιο απ` το παράθυρο 

και που γενικά, για οτιδήποτε έκαναν, είχαν την ανάγκη των «μηχανισμών του 

πελατειακού πολιτικού συστήματος και της αναξιοκρατίας».  

Με την έννοια αυτή, η μεγαλύτερη επικοινωνιακή επιτυχία της πρώην κυβέρνησης 

ΠΑΣΟΚ, ήταν η φράση του Θεόδωρου Πάγκαλου «Μαζί τα φάγαμε» κι αυτό γιατί 

αυτόματα κατέστησε όλους τους Έλληνες συνενόχους στη λεηλασία, που συνέβαινε 

για χρόνια στη χώρα μας, ανεξάρτητα αν συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες ή όχι, στο 

«μεγάλο φαγοπότι». Με τη φράση του αυτή πέτυχε την ενεργοποίηση μιας 

«συλλογικής ενοχοποίησης» κι ενός «αισθήματος συνενοχής», σ` έναν ολόκληρο 

λαό. Γιατί όλοι γνωρίζαμε τι συνέβαινε και ποια ήταν η ποιότητα αυτών που μας 

κυβερνούσαν. Όπως το γνωρίζουμε και σήμερα. Και συνεχίζαμε και συνεχίζουμε να 

τους στηρίζουμε ή τουλάχιστον να τους ανεχόμαστε… 

http://www.pentapostagma.gr/2013/01/blog-post_480.html#ixzz2H3rTIss6
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«…Τα ψέματα όμως τελείωσαν κι είτε το θέλουν, είτε όχι, ο αβάσταχτα και άδικα 

φορολογούμενος λαός μας, δεν ανέχεται άλλο να πληρώνει απ` το υστέρημά του και 

κάποιοι λίγοι , «έχοντες και κατέχοντες» να εξακολουθούν να μην πληρώνουν και να 

φοροδιαφεύγουν εις βάρος του: 

 Δεν ανέχεται να πληρώνει διόδια και να μην έχει δρόμο. 

 Δεν ανέχεται να πληρώνει φόρους και να μην έχει ασφάλεια. Να κινδυνεύει 

ακόμα κι έξω από την πόρτα του σπιτιού του, να του βιάζουν την κόρη και να 

την καίνε ζωντανή, κακοποιοί, που `πρεπε να `ναι φυλακή κι όχι να 

κυκλοφορούν ελεύθεροι. 

 Δεν ανέχεται να μην έχει παιδεία κι υγεία. 

 Δεν ανέχεται αυτός να πληρώνει έγκαιρα και κάποιοι να εξαιρούνται 

τελευταία στιγμή και να διακανονίζονται ή να χαρίζονται τα υπέρογκα χρέη 

τους. 

 Δεν ανέχεται αυτός να παραδίδει τις πινακίδες του οχήματός του και κάποιοι 

τελευταία στιγμή να δίνουν παράταση στην καταβολή των τελών 

κυκλοφορίας, με σκοπό όχι να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που αδυνατούν να 

πληρώσουν, αλλ` αυτοί που περιμένουν να φοροδιαφύγουν ξανά, όπως 

έκαναν πάντα. 

 Δεν ανέχεται να μην υπάρχει δικαιοσύνη και τιμωρία αυτών που 

λειτουργούν για χρόνια, σε βάρος των επόμενων γενιών. 

 Δεν ανέχεται άλλο, ούτε τη μικροκομματική πολιτική, ούτε τους λαϊκίζοντες 

πολιτικούς. 

 Δεν ανέχεται να βλέπει αυτή τη σαπίλα και την παρακμή ο λαός μας και 

προσδοκά έναν «Ηρακλή, που θα φέρει την κάθαρση των κόπρων του 

Αυγεία». 

Γενικά ο πολίτης σήμερα δεν ανέχεται να είναι δεδομένος. Έχει απελευθερωθεί απ` 

τα μαντριά, που τον είχαν εντάξει κι έχει συνειδητοποιήσει, πως δεν τον χωρίζουν 

πλέον τα μπλε, τα πράσινα και τα κόκκινα καφενεία του παρελθόντος, αντίθετα τον 

ενώνουν οι κοινοί αγώνες, που πρέπει να δοθούν, ώστε να ξαναφέρουμε πίσω την 

Ελλάδα και τη ζωή, που μας έκλεψαν κάποιοι λίγοι. Τον ενώνει το όραμα ενός 

παλλαϊκού, πατριωτικού κινήματος, που θα εδραιώσει τη δημοκρατία και τη 

δικαιοσύνη στην ελληνική κοινωνία…», γράφει σε άρθρο του, με τίτλο «Πληρώνω, 

άρα απαιτώ: Κάθαρση τώρα!», ο δάσκαλος Αθανάσιος Κατσίμπελης… 

Πόση αλήθεια – πιστεύω – πως κρύβεται σ` αυτό το άρθρο… 
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Έτσι κι οι γιορταστικές κι αισιόδοξες δηλώσεις για το 2013, να θυμίζουν ξεκάθαρα 

μια «παγανιστική αντίληψη» της πολιτικής. Οι ευθύνες κι οι αμαρτίες είν` 

αποτέλεσμα ενός απρόσωπου πνεύματος του Κακού. Έτσι, που οι Συγκυβερνώντες 

να  θεωρούν τους εαυτούς τους, κάτι σαν ως «τους μάγους της φυλής», που με 

«ξόρκια, φερμένα απ` τις Βρυξέλλες», θα διαλύσουν το Κακό, που `χει μπει μέσα για 

τα καλά σ` όλους μας, πλην των πολιτικών, που συνάμα θεωρούν πως για να 

εξαγνιστούμε, θα πρέπει να μας μαστιγώνουν απ` το πρωί μέχρι το βράδυ, για να 

θυμηθώ τη γνωστή σκηνή της τιμωρίας του Αλέξανδρου απ` τον  Επίσκοπο, στην 

περίφημη ταινία του Ingram Bergman «Φάννυ κι Αλέξανδρος»…  

Όσο για τον «ξεσηκωμό»… 

Θα θυμηθώ τη γνωστή πρόταση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, σαν έλεγε, πως «Ὁ 

δικός μου ὁ ξεσηκωμός δε μοιάζει μήτε με τον Φράγκων, μήτε με κανενοῦ άλλου!»… 

«Ξεσηκωμός»,  που  ορίζεται  απ` τα προτάγματα  των «διαφόρων»  και των άλλων   

νεοπαγανιστικών, νεοναζιστικών  ή αριστεροδέξιων   συμπλεγμάτων της Νέας 

Τάξης  Πραγμάτων, όχι  μόνο δεν θα `ναι  εθνικοαπελευθερωτικός, αλλ`  αντίθετα  

θα ρίξει   γι` άλλη μια φορά  τον ελληνικό λαό  στην  παγίδα  μιας αδελφοκτόνας  

σύρραξης, απ` την οποία  και πάλι θα βγουν δυναμωμένοι  και πολλαπλά 

κερδισμένοι, οι δωσίλογοι κι  οι κάθε λογής  προδότες…. 

 

Η νέα γενιά, αποκομμένη απ` την ιστορία μας και ξεριζωμένη απ` τις παραδόσεις 

μας, παραδομένη στις δυτικότροπες δοξασίες, προτιμά ή να φύγει, 

μεταναστεύοντας ακούσια, ή να …σέρνεται από πόρτα σε πόρτα, με το βιογραφικό 

στη μασχάλη, επαιτώντας για το ελάχιστο μεροκάματο, ίσα –ίσα για ένα 

…φραπεδάκι, στην καφετέρια της γειτονιάς…   

 

Είν` η γενιά που εκφράζει το αδιέξοδο που ζει, με φράσεις σαν αυτές (στα twitter…): 

 

 «Αγνοούν την ύπαρξή μου, μέχρι τη στιγμή που θα θελήσουν να ζητήσουν 

κάτι...»  

 «Δεν είναι ότι δεν είμαστε επαναστάτες. Απλά είμαστε άτυχοι, που δεν είναι 

όπλο ο καναπές». 

 «Είμαστε η γενιά, που πρόλαβε τα καλοριφέρ αναμμένα». κ.λ.π. 

«…Έτσι, απ’ ότι φαίνεται η παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία σαφώς και λειτουργεί 

στην παρούσα φάση ουσιαστικά αλλά άτυπα, όταν εμφανιστεί επίσημα θα 

συμπεριλαμβάνει αρχικά μόνο τις δυτικότροπες χώρες (Αμερική, Ευρώ-Μεσογειακή 

Ένωση, Ιαπωνία, Αυστραλία κτλ.). Ρωσία, Κίνα και σύμμαχοι θα μείνουν εκτός. Ήδη 

επανεμφανίζεται ειδησεογραφικά η πρόταση για κοινή εμπορική-οικονομική ένωση 
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μεταξύ ΕΕ-Η.Π.Α. Έτσι θα δημιουργηθούν δύο «αντίπαλα» οικονομικά στρατόπεδα. 

Το παράδοξο είναι ότι αυτή την φορά η σοβιετικού τύπου νοοτροπία στην οικονομία 

θα χαρακτηρίζει την Δύση, κάτι που θα προκαλέσει οικονομικό κραχ και ενδεχόμενα 

συμπαρασύρει Ρωσία και Κίνα βάσει της αρχής του ντόμινο…», γράφει σ` άρθρο του 

με τίτλο «Η παγκόσμια κυβέρνηση, τα εμπόδια και ο ρόλος του Ελληνισμού», ο 

Κίμων Γεωργακάκης  (http://www.pentapostagma.gr/2013/01/blog-

post_4577.html#ixzz2H7Bn896R). 

Ποτέ άλλοτε η ευχή των «χορτάτων» για «καλή χρονιά», δεν ακουγόταν τόσο σαν 

κακόγουστο αστείο. Όμως, έχουν δίκιο απ’ τη σκοπιά τους. Που θα βρούνε 

καλύτερη; Από την 1η του μήνα και για την επόμενη δεκαετία – αν δεν ανατραπούν 

άρδην τα πράγματα  – καθένας που θα πιάνει δουλειά, θα `χει μισθό 580 ευρώ 

μεικτά, δηλαδή κοντά στα 3 ευρώ την ώρα, όταν η Κίνα τρέχει ήδη προς τα 6 ευρώ 

την ώρα!!  

Μ’ αυτούς τους όρους θα ‘ναι πράγματι μια καλή χρονιά για τους εγχώριους ή 

εισαγόμενους επιχειρηματίες....  

Καλή χρονιά θα ‘ναι ειδικότερα για τους μεγαλοεργολάβους…. 

Με το έμπα του νέου χρόνου, με τρεις υπουργικές αποφάσεις η κυβέρνηση μοίρασε 

45 εκατ. ευρώ στις κοινοπραξίες «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», «Μορέας» κι 

«Αττική Οδός». Καλή χρονιά θα ‘ναι για τους πετρελαιάδες (όσο κι αν μειώθηκε η 

κατανάλωση, η παγωνιά δεν αντέχεται, στο τέλος τα καλοριφέρ ανάβουν). Καλή 

χρονιά και για τους τραπεζίτες (μ’ αυτούς έχουμε χάσει το λογαριασμό, πόσα και 

πόσα έχουν πάρει ήδη, με τα τρία στη σειρά μνημόνια…) 

Δε θα `ναι – αντίθετα -  καλή χρονιά: 

 Για όσους ήδη βλέπουν κομμένους τους μισθούς τους, απ` τους νέους 

φόρους. 

 Για όσους ήδη βλέπουν, πως με το μισθό δεν βγάζουνε το μήνα. 

 Για όσους δεν έχουν καθόλου μισθό, είν` άνεργοι δηλ.  

 Για όσους δεν έχουν καν κεραμίδι (άστεγοι) πάνω απ’ το κεφάλι τους. 

 Για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρέμπορους, που ούτε ως τις 

εκπτώσεις του Γενάρη δε θα κατορθώσουν να κρατήσουν ανοιχτά τα 

μαγαζιά τους. 

 Για τους μικροαγρότες που, στο όνομα της κρίσης, καλούνται να 

προπωλήσουν την παραγωγή τους, σε τιμές που δεν βγάζουν ούτε τα 

πετρέλαια. 

http://www.pentapostagma.gr/2013/01/blog-post_4577.html#ixzz2H7Bn896R
http://www.pentapostagma.gr/2013/01/blog-post_4577.html#ixzz2H7Bn896R
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 Δε θα είναι καλή χρονιά για τα παιδιά, που βλέπουν στη μέση της χρονιάς να 

λείπουν ακόμα δάσκαλοι απ’ τα σχολεία. Που κρυώνουν… Και πεινούν… Και 

λιποθυμούν στα σχολεία… 

Αντίθετα, όμως... 

Πρέπει να ‘ναι μια καλύτερη χρονιά, για όσους επιμένουν να οργανώνουν τη λαϊκή 

αντίδραση... 

Πρέπει να ‘ναι μια καλύτερη χρονιά, για την οργάνωση των εργατών, έτσι που χωρίς 

αυταπάτες ν` αναγνωρίζει τον αντίπαλο, από καλύτερες θέσεις και τελικά να τον 

αντιπαλεύει. 

«Πρέπει να κρατήσουμε και τον πολιτισμό άσβηστο, και στα δίκτυα αλληλεγγύης ν’ 

ανάβει μια φλόγα για τον πολιτισμό κάθε μέρα, σαν το κρυφό σχολειό. Τα δίκτυα 

αλληλεγγύης δεν είναι για να καλύπτουν μόνο τις στοιχειώδεις ανάγκες του 

ανθρώπου, τροφή, ένδυση, υπόδηση. Αλλά και τις ανάγκες της ψυχής και του 

πνεύματος. Και αυτή η ανάγκη είναι σήμερα περισσότερο επιτακτική παρά ποτέ, 

περνάει μέσα από βιβλία, εικαστικά, μουσικές και θεατρικές δράσεις.  Να 

κρατηθούμε και εμείς κοντά στον πολιτισμό, να τον μεταφέρουμε, να γράφουμε, να 

ζωγραφίζουμε...», γράφει στο άρθρο της η φίλη μου η Καίτη... 

Πρέπει να ‘ναι μια καλή χρονιά, - με λίγα λόγια - για τη λαϊκή συσπείρωση και 

συμμαχία.  

Καλή δύναμη, λοιπόν, σ` όλους μας… 

................................................................................................................................... 

   

 


