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ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

Σύντομες ἀπαντήσεις σὲ κάποια ἐπίκαιρα – καὶ δραματικὰ – ἐρωτήματα:

Λένε ὅτι οἱ Ἕλληνες ξεχνᾶμε πὼς πήγαμε κι ἐμεῖς μετανάστες κατὰ τὸ πρόσφατο

παρελθόν.

Ἀπάντηση: Πήγαμε ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον νόμιμα! Ὅπως π.χ. στὴ Γερμανία καὶ τὸ Βέλ-

γιο, κατὰ τὶς δεκαετίες τοῦ ’50 καὶ τοῦ ’60, ὅσοι ἤθελαν νὰ πᾶνε μετανάστες ἐκεῖ,

πέρναγαν ἀπὸ «συνέντευξη» στὰ ἐδῶ γερμανικὰ προξενεῖα. Ὅσων οἱ αἰτήσεις ἐγκρί-

νονταν ἀναχωροῦσαν γνωρίζοντας ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀναχωροῦσαν, ποῦ θὰ πᾶνε νὰ

μείνουν, καὶ ποῦ θὰ πᾶνε νὰ ἐργαστοῦν.

Ὅσοι σήμερα μᾶς ἔρχονται εἶναι ὅλοι παράνομοι, δὲν μᾶς ρώτησαν, δὲν τοὺς ἐγκρί-

ναμε, δὲν ξέρουν ποῦ θὰ μείνουν καὶ δὲν ἔχουν διάθεση νὰ ἐργαστοῦν. Μόνο ζητᾶνε

ἐπιδόματα καὶ σπίτια καὶ «τακτοποίηση».

Λένε ὅτι καὶ οἱ Ἕλληνες πῆγαν παράνομοι μετανάστες στὸ παρελθόν.

Ἀπάντηση: Σὲ ὅλες τὶς χῶρες ποὺ δέχθηκαν μεταναστευτικὰ κύματα ὑπῆρχε, κατὰ

καιρούς, ἕνα μικρὸ ποσοστὸ ποὺ κατάφερνε νὰ μπεῖ παράνομα. Στὴν Ἀμερικὴ καὶ

τὸν Καναδᾶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἔφτανε κάποτε ὡς 20%, ἰδιαίτερα στὶς ΗΠΑ μετὰ τὸ

τέλος τοῦ ἐμφυλίου Πολέμου καὶ μέχρι τὸ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα. Ἔκτοτε αὐτὸ τὸ πο-

σοστὸ μειώθηκε πολύ. Μόνο τὰ τελευταία χρόνια αὐξήθηκε κάπως, κυρίως ἀπὸ τὸ

Μεξικό. Ὁπότε μία σειρὰ Πρόεδροι, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Κλίντον, ὕστερα ἀπὸ

τὸν Μποῦς υἱό, μετὰ ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα καὶ τώρα ἀπὸ τὸν Τρᾶμπ, δημιούργησαν ἕνα
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«φράχτη» κατὰ μῆκος τοῦ ποταμοῦ Ρίο Γκράντε. (Ὁ Τρᾶμπ ὁλοκλήρωσε αὐτὸ τὸ τε-

ῖχος. Ἄλλοι τὸ ξεκίνησαν…).

Ποτὲ  καμία  χώρα  δὲν  δέχθηκε  μοιρολατρικὰ  τὸ  δόγμα  τοῦ  open  borders.  

Ἐδῶ ὅσοι μᾶς ἔρχονται εἶναι ὅλοι παράνομοι! Δὲν ἔχουμε μία «μικρὴ διαρροὴ» πα-

ρανόμων νὰ τὴν μειώσουμε. Ἔχουμε μία πλήρη εἰσβολὴ λαθραίων.

Καὶ κάτι ἀκόμα: Στὶς ΗΠΑ κατὰ τὸ παρελθόν, ὅταν ὑπῆρχαν «εἰσροὲς» παρανόμων,

τελικὰ τοὺς κυνηγοῦσαν καὶ τὶς περισσότερες φορὲς τοὺς ἔπιαναν. Κι ὅταν τοὺς ἔπια-

ναν τοὺς γύριζαν πίσω ἀμέσως. Ἀσυζητητί.

Ἐδῶ  εἶναι  ὅλοι  παράνομοι.  Καὶ  μᾶς  ζητοῦν  νὰ  τους…  «ἐνσωματώσουμε»!  

Καμία σχέση λοιπόν…

Μᾶς λένε ἀκόμα, ὅτι οἱ Ἕλληνες ὑπῆρξαν πρόσφυγες καὶ οἱ ἴδιοι. Ἀλλὰ τώρα τὸ

ξέχασαν…

Ἀπάντηση: Πράγματι, κι ἐμεῖς ὑπήρξαμε πρόσφυγες. Κι ὅταν συνέβη αὐτὸ (κυρίως

τὸ 1922) οἱ ξεριζωμένοι Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἔφυγαν κυνηγημένοι καὶ ἦλθαν

στὴν Ἑλλάδα! Ἦλθαν στὴ χώρα ποὺ εἶχε τὴν ἴδια ταυτότητα, τὴν ἴδια θρησκεία καὶ

μίλαγε τὴν ἴδια γλῶσσα.

Οἱ σημερινοὶ ὑποτιθέμενοι «πρόσφυγες», εἶναι μουσουλμάνοι, φεύγουν ἀπὸ χῶρες

ποὺ δὲν ἔχουν γενικευμένο πόλεμο (τὶς περισσότερες φορὲς φεύγουν ἀπὸ χῶρες ποὺ

δὲν ἔχουν καθόλου πόλεμο) καὶ δὲν πᾶνε σὲ ἄλλες χῶρες μὲ ἴδιο πολιτισμό, ἴδια

γλῶσσα καὶ ἴδιο θρήσκευμα.

Καμία ὁμόθρησκη χώρα δὲν τοὺς δέχεται. Ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα! Χωρὶς νὰ ρωτᾶνε

ἂν τοὺς ἀντέχει ἡ οἰκονομία της. Χωρὶς νὰ θέλουν νὰ μείνουν ἐδῶ. Ἁπλὰ στοιβάζο-

νται ἐδῶ μέχρι νὰ πᾶνε παραπέρα.

Ἀλήθεια γιατί δὲν πᾶνε στὴ Σαουδικῆ Ἀραβία, στὸ Κατάρ, στὰ Ἐμιράτα, στὸ Ἀμποῦ

Ντάμπι; Γιατὶ ἐκεῖ δὲν τοὺς θέλουν.

Καμία σχέση μὲ τοὺς Ἕλληνες τῆς Μικρὰς Ἀσίας πού μᾶς ἦλθαν πρὶν 97 χρόνια.

Ἐκεῖνοι «γέμισαν» μίαν Ἑλλάδα ποὺ μόλις εἶχε διώξει τοὺς Ὀθωμανούς.

2



Οἱ τωρινοὶ ἐποικίζουν μὲ τὸ ζόρι τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τῆς Τουρκίας ποὺ

ὀνειρεύεται τὴν ἀναβίωση τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας.

Ἐδῶ ἔχουμε τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο.

Λένε κάποιοι, ὅτι μὲ τὴν ἀθρόα εἰσροὴ παράνομων μεταναστῶν, θὰ λύσουμε τὸ

πρόβλημα τῶν… ἀσφαλιστικῶν ταμείων μας!

Ἀπάντηση: Ὅσοι τὰ λένε αὐτὰ εἶναι ἄσχετοι! Οἱ παράνομοι μετανάστες ΔΕΝ πλη-

ρώνουν εἰσφορές, ὥστε νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα τῶν ταμείων μας. Παράνομοι εἶναι

καὶ παράνομα δουλεύουν. Κι ὅ,τι βγάζουν τὸ στέλνουν κατευθείαν πίσω στὶς χῶρες

προέλευσής τους. 

«Ἐργόσημα» πληρώνονται στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα γιὰ τοὺς νόμιμους ξένους ἐργα-

ζόμενους. Ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τοὺς λαθρομετανάστες.

Λένε  κάποιοι  ὅτι  μὲ  τοὺς  λαθρομετανάστες  θὰ λύσουμε τὸ  δημογραφικό μας

πρόβλημα.

Ἐδῶ ἡ ἀνοησία σπάει ρεκὸρ καὶ «ἀποθεώνεται»!

Δημογραφικὸ  πρόβλημα  ἔχουμε  γιατὶ  οἱ  Ἕλληνες  τὶς  τελευταῖες  δύο  γενιὲς  δὲν

κάνουν παιδιά. Ὄχι γιατὶ δὲν μποροῦν. Ἀλλὰ γιατὶ δὲν θέλουν.

Δὲν ἔπαθαν κάτι  «γενετικό»,  ξαφνικά,  γιὰ νὰ χρειάζονται… «μπόλιασμα»! Μέχρι

πρὶν δύο γενιὲς ἔκαναν παιδιὰ – καὶ ἀρκετά.

[Ἐγὼ – ἡ παλιὰ γενιὰ – ἔχω μία ἀδελφὴ καὶ ἐννιὰ ξαδέλφια! Τὰ τρία παιδιά μου

ἔχουν μόνο μία ξαδέλφη! Ὅταν ἤμουν μικρός, τὰ μοναχοπαίδια ἦταν ἡ ἐξαίρεση.

Τώρα πολὺ συχνὰ εἶναι ἡ πλειονότητα!]

Ἡ ἀπροθυμία τῶν Ἑλλήνων νὰ κάνουν παιδιά, δὲν ὀφείλεται στὴν κρίση οὔτε στὴν

«ἀνέχεια». Τὸ ἀντίθετο: ἡ μεγάλη δημογραφικὴ κάμψη παρατηρήθηκε πρὶν τὴν κρί-

ση, ὅταν ἡ εὐημερία κάλπαζε ἐπὶ χρόνια!

Ὅσο ἀνέβαινε τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν Ἑλλήνων, τόσο μειωνόταν ὁ ἀριθμὸς τῶν γεν-

νήσεων.
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Ὅταν ἦλθε ἡ κρίση, ἁπλὰ τὸ πρόβλημα ἐπιδεινώθηκε καὶ γιὰ ἕνα πρόσθετο λόγο: τὴν

ἀνέχεια! Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας ἡ ξαφνικὴ εὐμάρεια τὸ εἶχε δη-

μιουργήσει.  

Ἄρα;  

Ἄρα κάτι ὑπάρχει στὸν τρόπο ζωῆς μας ποὺ ἀποθαρρύνει τὶς γεννήσεις παιδιῶν. Κι

αὐτὸ δὲν ἰσχύει μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς περισσότερες εὐρωπαϊκὲς

χῶρες, ἰδιαίτερα τοῦ Νότου.

Ὅσοι ἔλθουν κι ἀπὸ ὅπου μᾶς ἔλθουν, μόλις υἱοθετήσουν τὸ δικό μας τρόπο ζωῆς, θὰ

σταματήσουν κι ἐκεῖνοι νὰ κάνουν παιδιά.

Καὶ τότε τί θὰ συμβεῖ; Θὰ «εἰσαγάγουμε» κι ἄλλους ἀπ’ ἔξω;

Ἡ λύση εἶναι νὰ ἀλλάξουμε ἐμεῖς!

Ὄχι νὰ φέρουμε ἄλλους ἀπ’ ἔξω, νὰ τοὺς «χαλάσουμε» κι ἐκείνους.

Νὰ ψάξουμε τί εἶναι αὐτὸ πού ἀναστέλλει τὴ δημιουργία οἰκογένειας καὶ παιδιῶν.

Ὁ καταναλωτισμός, ἡ ματαιοδοξία, ἡ ἐγωπάθεια, ἡ ἔλλειψη νοήματος ζωῆς, ἡ περίσ-

σεια κυνισμοῦ, τὸ συναισθηματικὸ ἄδειασμα, τὸ ὑλιστικὸ ξεσάλωμα, ἡ συνεχὴς ἠθι-

κὴ καὶ πνευματικὴ ὑποβάθμιση, ἡ μετατροπὴ τῶν «προσώπων» σὲ ἀδιαφοροποίητα

καταναλωτικὰ ἄτομα;

Καὶ τὰ πολὺ λιγότερα παιδιὰ ποὺ κάνουμε, πῶς καταφέρνουμε καὶ τὰ… χαλᾶμε κι

αὐτά;

Τοὺς  στεροῦμε  ἀδέλφια  (ἀφοῦ  δὲν  κάνουμε  συνήθως  δεύτερο  παιδί).  

Τοὺς στεροῦμε τὴ διαπαιδαγώγηση. Ἀφοῦ, πολὺ συχνά, δὲν ἔχουμε χρόνο γι’ αὐτά. 

Δὲν τοὺς βάζουμε ὅρια, ἄρα δὲν τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ ὡριμάσουν «δοκιμάζοντας» τὰ

ὅρια (ποὺ δὲν τοὺς βάζουμε).

Δὲν τοὺς μαθαίνουμε πειθαρχία, ἄρα δὲν κοινωνικοποιοῦνται σωστά, νὰ ἰσορροποῦν

μέσα στὸ σύνολο.

Δὲν τὸ παίζουμε «γονεῖς», τὸ παίζουμε… «φίλοι»! Ἀλλὰ τὰ παιδιὰ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ

διακριτικὰ πρότυπα πατέρα καὶ μάνας – δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ «φίλους». Φίλους θὰ

βροῦν ἀνάμεσα στοὺς συνομηλίκους τους. Γονεῖς χρειάζονται.
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Προσπαθοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ μείνουμε «γιὰ πάντα ἔφηβοι» – νομίζουμε ὅτι αὐτὸ

εἶναι καὶ «ἀρετή», μάλιστα – κι ἔτσι τὰ παιδιά μας ἔχουν ἀπέναντί τους ὄχι γονεῖς

ἀλλὰ κάποιους ἀνισόρροπους «παλίμπαιδες». Καὶ τρελαίνονται.

Ἀντὶ νὰ νιώσουν στὸ σπίτι τους τὴ νουθεσία τοῦ πατέρα καὶ τὴ στοργὴ τῆς μάνας, τὰ

παραπέμπουμε σὲ… ψυχολόγους νὰ καλύψουν τὰ κενά μας. Ποὺ δὲν καλύπτονται.  

Ἀφαιρέσαμε καὶ ἀπὸ τὸ δάσκαλο τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι «παιδαγωγός». Ἔτσι χάθηκε ὁ

ἔλεγχος καὶ στὰ σχολεῖα.

Εἴμαστε μία κοινωνία ἀπὸ «ἀμετανόητους ναρκισσευόμενους ἔφηβους» ποὺ ὁ κα-

θένας κουβαλάει τὸ δικό του πορτραίτο τοῦ… Ντόριαν Γκρέϋ, ἀρνεῖται νὰ γεράσει κι

ἄρα ἀρνεῖται νὰ ὡριμάσει. Ὁπότε μοιραῖα ἀναβάλει συνέχεια τὴν τεκνοποιία κι ὅταν

ἀποκτήσει ἕνα παιδάκι κάτι ὅ,τι μπορεῖ νὰ τὸ χαλάσει κι αὐτό.

Μία τέτοια κοινωνία δὲν σώζεται μὲ τὸ νὰ φέρει μουσουλμάνους καὶ μουσουλμάνες

νὰ κάνουν ἀβέρτα παιδιά.

Γιατὶ εἴτε κι αὐτοὺς θὰ τοὺς χαλάσουμε, μία γενιὰ ἀργότερα.

Εἴτε αὐτοὶ θὰ μᾶς κατακυριεύσουν δύο γενιὲς ἀργότερα.

Ἄν εἶναι ἔτσι, γιατί δὲν τοὺς καλοῦμε ἐπισήμως νὰ καταλάβουν τὴ χώρα ἀπὸ τώρα,

μὴ χάνουμε χρόνο.

Τὸ πρόβλημα εἶναι ἐμεῖς νὰ ἀλλάξουμε. Ὄχι νὰ καλέσουμε κάποιους ἄλλους νὰ λύ-

σουν τὸ πρόβλημά μας.

Τέλος, αὐτὸ πού δὲν λέει κανείς, ἀλλὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ ὅλοι κατὰ βάθος γνωρί-

ζουμε!

Δὲν εἰσάγουμε «λύση στὸ δημογραφικὸ» μας πρόβλημα!

Προσπαθοῦμε νὰ εἰσάγουμε ἐργατικὰ χέρια…

Γιατὶ οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες εἶναι ἀπρόθυμοι νὰ ἐργαστοῦν.

Ἀπασχόληση ψάχνουν. Ὄχι δουλειά…

Μισθοδοσία ψάχνουν. Ὄχι εργασία…

Στὸ μεταξύ, στὶς ἀγροτικὲς ἀσχολίες βρίσκεις μόνο ξένους νὰ δουλεύουν.

Κατὰ προτίμηση παράνομους.
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Τὶς χειρωνακτικὲς ἐργασίες τῆς πόλης (τεχνίτες, μαστόροι, οἰκοδομικὲς ἐργασίες, συ-

νεργεῖα κλπ.) τὶς κάνουν – κι αὐτὲς – κατὰ κανόνα ξένοι.

Πρὶν τὴν κρίση εἰσαγάγαμε το… «προλεταριάτο» μας. Γιατὶ οἱ Ἕλληνες δὲν ἤθελαν

νὰ ἐργαστοῦν παραγωγικά.

Καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κρίσης ἀκόμα, εἰδικὰ στὴν ἐπαρχία, τὰ καφενεῖα ἦταν γε-

μάτα νέους ποὺ… βλαστήμαγαν τὴν ὕφεση καὶ τὴν ἀνεργία. Καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ στὰ

χωράφια δούλευαν ξένοι.

Σκοτώσαμε τὴ Βιομηχανία, ἐξαλείψαμε τὴ Μεταποίηση, ὁδηγήσαμε σὲ μαρασμὸ τὸν

Πρωτογενῆ τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Ἁλιεία, Ὀρυχεῖα), ὁπότε οἱ νέοι ἀσχολή-

θηκαν μὲ τὶς… «ὑπηρεσίες»: Στὸ δημόσιο κατὰ προτεραιότητα, ὅπου βασιλεύει ὁ πα-

ρασιτισμὸς καὶ  τὸ «ἀραλίκι». Κι ὕστερα στὸν ἰδιωτικὸ τομέα, ὅπου κυριαρχεῖ  ὡς

πρότυπο ἡ «ἁρπαχτῆ».

Ποῦ  νὰ  ὑπάρξει  χῶρος  γιὰ  παραγωγικότητα,  ἀνταγωνιστικότητα,  καινοτομία;  

Ἄκουγα πρὶν λίγες μέρες μία νεαρὴ κοπέλα πού ἦλθε μόλις ἀπ’ ἔξω, νὰ μιλάει μὲ

πάθος γιὰ τὴν «Τέταρτη βιομηχανικὴ ἐπανάσταση», τὴν Τεχνητὴ Νοημοσύνη, τοὺς

Ἀλγορίθμους, τὴ Ρομποτική.

Γύρω στὴν ὁμήγυρη τὴν κοίταζαν ἀπλανῆ βλέμματα.

Τί νόημα ἔχει γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἡ γενικευμένη χρήση τῶν Ρομποτικῆς στὰ ἐργο-

στάσια. Ἀφοῦ ἐργοστάσια δὲν ἔχουμε!

Τί νόημα ἔχουν οἱ Ἀλγόριθμοι καὶ ἡ Τεχνητὴ Νοημοσύνη σὲ μία χώρα πού γίνονται

ἀπεργίες καὶ «κινητοποιήσεις» ἐνάντια σὲ κάθε ἐπένδυση;

Τί νόημα ἔχει ἡ Τέταρτη Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση, σὲ μία χώρα πού ἔχει πληθυσμὸ

11 ἑκατομμύρια,  «ἐνεργὸ πληθυσμὸ» 4,6 ἑκατομμύρια,  ἀπασχολούμενους στὸ δη-

μόσιο 750 χιλιάδες, αὐτεπάγγελτους καὶ μικρομεσαίους κοντὰ στὸ 1,6 ἑκατομμύριο,

περὶ τὶς 800 χιλιάδες ἄνεργους καὶ 2,7 ἑκατομμύρια συνταξιούχους;

Τί νόημα ἔχουν ὅλα αὐτὰ σὲ μία χώρα ὅπου οἱ παραγωγικὲς ἐπενδύσεις ἔχουν σταμα-

τήσει οὐσιαστικὰ στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’70 – μὲ ἐξαίρεση μία βραχύβια ἔξαρση

στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 90;

Αὐτὴν τὴν κοινωνία δὲν τὴ σώζουν οἱ λαθρο-εἰσβολεῖς!
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Χώρια ποὺ ὅσοι ἦλθαν μετὰ τὸ 2015 δὲν ἐνδιαφέρονται κἂν νὰ δουλέψουν.

Οἱ προηγούμενοι προσέφεραν τοὐλάχιστον τὴν παράνομη ἐργασία τους.

Ἔκαναν οἱ ἴδιοι προκοπή. Καὶ ἀρκετοὶ παρέμειναν ἐδῶ.

Ὅσοι ἦλθαν ἀπὸ τὰ ὀργανωμένα λαθρο-κυκλώματα μετὰ τὸ 2015 ἦλθαν γιὰ νὰ πε-

ράσουν transit ἀπὸ δῶ καὶ νὰ πᾶνε ἀλλοῦ.

Εἴτε γιὰ νὰ πάρουν τὰ ἐπιδόματα ποὺ τοὺς δίνουμε…

Καὶ ἐνδεχομένως, νὰ ἀποικίσουν τὴν «ἐρημωμένη χώρα» μας…

Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι – ποὺ ἀρχικὰ μᾶς τοὺς ἐμφάνισαν ὡς «πρόσφυγες» – εἶναι καὶ οἱ

πιὸ ἐπικίνδυνοι. Ὄχι μόνο γιατὶ εἶναι μουσουλμάνοι, ὄχι μόνο γιατὶ θέλουν νὰ ἐπι-

βάλλουν τὰ δικά τους ἤθη στὴ χώρα ποὺ ἦλθαν, ἀλλὰ γιατὶ δὲν ἐνδιαφέρονται νὰ

δουλέψουν κἄν.

Αὐτοὺς τοὺς «χαλάσαμε» μὲ ἐπιδόματα, ἀκόμα δὲν ἦλθαν.

Τὸ πραγματικὰ ἐπικίνδυνο – τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο – ὅμως, εἶναι νὰ πιστεύουμε ἐμεῖς, ὅτι

θὰ μᾶς «σώσουν» οἱ λαθρο-εἰσβολεῖς!

Ἄν ἔλθουν λίγοι σχετικά, θὰ «χαλάσουν» κι αὐτοί!

Κι ἂν ἔλθουν περισσότεροι, θὰ μᾶς καθυποτάξουν πλήρως.

Ἄν περιμένετε  ἀπὸ τοὺς λαθρο-εἰσβολεῖς  «σωτηρία»,  δῶστε τους  τὰ  κλειδιὰ ἀπὸ

τώρα!

Ἄν ὄχι, ξυπνῆστε!

Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο πρόβλημα δὲν εἶναι αὐτοὶ πού περνᾶνε τὰ σύνορα μὲ ἄγριες δια-

θέσεις.  

Εἶναι αὐτοὶ πού βρίσκονται μέσα στὴ χώρα καὶ κοιμοῦνται ἀκόμα! 

Θανάσης Κ. 

Πηγή: www.antibaro.g
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Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς (ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΔΙΕΞΕΡΧΟΜΑΙ) 

https://ellinikosblog.wordpress.com
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