
ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΤΖΕΛΛΑ ΣΤΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

Συνάδελφοι αγρότες

Τιμάμε σήμερα εδώ, στον «ιερό» για μας τους αγρότες χώρο, την 108η επέτειο της
ηρωικής  εξέγερσης  των  κολίγων  της  Θεσσαλίας.  Αποτίσουμε  φόρο  τιμής  στους
δικούς μας νεκρούς,  που έπεσαν στον αγώνα για να πάρουν από τους τσιφλικάδες
λίγα μέτρα γης, να τα καλλιεργούν για να ζουν τις οικογένειές τους.

Τιμάμε  τον  Στέφανο  Ακριβούση  ή  Ευαγγέλου,  τον  Αντώνη  Δημητρίου, τον
Αθανάσιο Νταφούλη, ή Σαρτζελαριώτη, τον  Αποστόλη Μπαντάλα, που έπεσαν
νεκροί από τα βόλια των τσολιάδων, εδώ στο Κιλελέρ, δίπλα στην Μελία και στην
πλατεία της Λάρισας. Τον  Χρήστο Σάλτα, από το Ανώγειο Καρδίτσας, τον πρώτο
νεκρό  κολίγο,  τον  οποίο  σκότωσε  έφιππος  χωροφύλακας,  λίγες  μέρες  πριν  τον
ξεσηκωμό του Κιλελέρ, στις 22 Φλεβάρη 1910, στο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο
της Καρδίτσας.

Τιμάμε τον πρωτομάρτυρα του αγώνα μας, τον Μαρίνο Αντύπα, που οι τσιφλικάδες
δολοφόνησαν στις  9  Μάρτη του 1907,  θεωρώντας,  οι  άμυαλοι,  ότι  τα εξεγερτικά
κηρύγματά του που είχαν αποτυπωθεί στις καρδιές των κολίγων, θα έσβηναν με τον
θάνατό του.

Τότε,  οι  κολίγοι  εξεγέρθηκαν  ενάντια  στους  τσιφλικάδες  καταπιεστές  τους  και
συγκρούστηκαν  μαζί  τους  και  με  το  κράτος  τους.  Εκείνος  ο  αγώνας  κράτησε
δεκαετίες,  γιατί  το   κράτος,   σε  συμμαχία  με  τους  γαιοκτήμονες  στο  θεσσαλικό
κάμπο, χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που διέθεσε – αστυνομική και στρατιωτική βία,
προβοκάτσιες και αγροτοδικεία -  για να τον καταστείλει. Τελικό, όμως, ο αγώνας
έφερε  αποτελέσματα  και  έγινε  –  όπως  έγινε,  βέβαια  –  η  απαλλοτρίωση  των
τσιφλικιών και οι κολίγοι απόκτησαν γη.

 Σήμερα,  οι  μικρομεσαίοι  αγρότες  αγωνίζονται  ενάντια  στους  σύγχρονους
τσιφλικάδες, που είναι οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δρουν στον
αγροτικό τομέα και θέλουν να αρπάξουν από μας τη γη που με σκληρή πάλη και αίμα
απόκτησαν οι πρόγονοί μας και μας κληροδότησαν.  Απέναντί μας είναι οι εκάστοτε
κυβερνήσεις,  οι  εμποροβιομήχανοι  και  οι  μονοπωλιακοί όμιλοι  που κερδοσκοπούν
ασύστολα σε βάρος μας, παίρνοντας πάμφθηνα τη σοδειά μας και πουλώντας μας
πανάκριβα τα αγροτικά μέσα και εφόδια. Οι τραπεζίτες που με τα επιτόκια και τα
πανωτόκια μας μετατρέπουν σε αιχμαλώτους των χρεών.

 Κύριος αντίπαλός μας είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η
οποία συναποφασίζεται στις Βρυξέλλες  και την εφαρμόζουν στη χώρα μας, με ζήλο
και συνέπεια, όλες οι κυβερνήσεις. Αυτή η ΚΑΠ λειτουργεί ως βασικό εργαλείο για
τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής στα χέρια των μεγάλων καπιταλιστικών
επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα, οδηγώντας στο ξεκλήρισμα εκατοντάδες χιλιάδες
μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Όπως τότε με τους κολίγους, έτσι και τώρα, το αστικό κράτος είναι με το μέρος όλων
των  αντιπάλων  και  εχθρών  μας.  Οι  κυβερνήσεις  αυτού  του  κράτους  –  όλες  οι
κυβερνήσεις  και  οι  προηγούμενες  και  η  τωρινή  -   κάνουν  ό,τι  μπορούν  για  να
εξυπηρετήσουν  τα  συμφέροντα  και  τα  σχέδια  των   αντιπάλων  μας  και  για  να



χτυπήσουν τον αγώνα μας εναντίον τους. Η γενικότερη πολιτική που εφαρμόζουν, οι
αποφάσεις  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνουν,  οι  νόμοι  που  ψηφίζουν  προς  αυτή  τη
κατεύθυνση κινούνται.  Και για να πετύχουν τον σκοπό τους χρησιμοποιούν όλους
τους  «θεσμούς»  και  τα  μέσα  που  διαθέτουν.  Την  αστυνομική  βία  ενάντια  στις
αγωνιστικές  κινητοποιήσεις  μας.  Την «δικαστική ρομφαία» των αγροτοδικείων για
την  τρομοκράτησή  μας.  Τα  Μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης  που  ελέγχουν  για  την
συκοφάντηση  του  αγώνα  και  των  δίκαιων  διεκδικήσεών  μας.  Τους  δικούς  τους
«αγροτοσυνδικαλιστές» για να υπονομεύσουν την μαζικότητα, την δυναμική και την
προοπτική της πάλης μας.

  Συνάδελφοι αγρότες

  Ο φετινός γιορτασμός του Κιλελέρ – όπως όλοι, σχεδόν, τα τελευταία χρόνια –
έρχεται ως συνέχεια των κινητοποιήσεων και των μπλόκων τον περασμένο Γενάρη
και Φλεβάρη.

 Τα  φετινά  μπλόκα  στήθηκαν  για  ν'  ανακόψουμε  την  νέα  σφοδρή  επίθεση  που
δεχόμαστε από την πολιτική της κυβέρνησης και  της  ΕΕ,  όπως εκφράζεται  με τα
παλαιά και νέα μέτρα των μνημονίων και της νέας ΚΑΠ.

 Αποτιμάμε  θετικά  κι  αυτή  τη  μάχη,  καθώς   φέραμε  στο  προσκήνιο  το  πλαίσιο
αιτημάτων  των  μικρομεσαίων  αγροτών,  απαντήσαμε  στην  προσπάθεια  της
κυβέρνησης  να  καλλιεργήσει  κλίμα  ανοχής,  αποδοχής  και  ενσωμάτωσης  στην
πολιτική που συνδιαμορφώνει στο πλαίσιο της ΚΑΠ της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε  ο  ρόλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων
στην οργάνωση και στο συντονισμό του αγώνα, με ενιαίο πλαίσιο, που εκφράζει τα
συμφέροντα  των  μικρομεσαίων  αγροτοκτηνοτρόφων  και  πρόγραμμα  δράσης  που
αποφασίζεται συλλογικά από τα όργανα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, τις
συνελεύσεις των μπλόκων, των Αγροτικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών.

Αποδεικνύεται ότι οι αγώνες που δίνει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα τα τελευταία
χρόνια, με μαζική συμμετοχή, αγωνιστικό πλαίσιο με προοπτική και σε συμμαχία με
τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους μπορούν να ανακόψουν την επίθεση
που δεχόμαστε και να φέρουν κάποιες κατακτήσεις.

Στην  τελευταία  κινητοποίηση,  κάτω  από  την  πίεση  του  αγώνα  μας,  ο  υπουργός
Αγροτικής  Ανάπτυξης  έδωσε  ορισμένες  υποσχέσεις  για  ικανοποίηση  κάποιων
επιμέρους  διεκδικήσεων,  όπως  το  ακατάσχετο  όριο  στα  15.000  ευρώ  το  χρόνο,
πάγωμα των αυξήσεων σε ΕΝΦΙΑ και το «πράσινο τέλος» στο νερό άρδευσης και
ύδρευσης,  κατάργηση  του  φόρου  στο  κρασί  κ.α.,  ενώ  με  τα  μπλόκα  του  2016
κερδίσαμε  το αφορολόγητο, τη σταδιακή κι όχι απότομη εφαρμογή  του ΕΦΚΑ κ.α.

 Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για την υλοποίηση ακόμα και αυτών των υποσχέσεων,
επειδή ξέρουμε ότι η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη στην πολιτική της ΚΑΠ και των
μνημονίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ αρνείται την ικανοποίηση βασικών αιτημάτων μας που
αφορούν  στην  ίδια  την  επιβίωσή  μας  -  όπως  εγγυημένες  κατώτερες  τιμές  στα
προϊόντα μας, μείωση του υπέρογκου κόστους παραγωγής, ουσιαστικές και δίκαιες
αποζημιώσεις για τις καταστροφές από την κακοκαιρία και τις αρρώστιες, κατάργηση



των  περικοπών  στις  επιδοτήσεις/ενισχύσεις  και  σύνδεσή  τους  με  την  παραγωγή,
κατάργηση  των  πολλών  φορολογικών,  ασφαλιστικών  και  άλλων  χαρατσιών  που
αποδεκατίζουν το εισόδημά μας -  από την άλλη  προσφέρει συνεχώς δώρα στους
μεγαλοεπιχειρηματίες. Δίνει, για παράδειγμα, εγγυημένη τιμή στα φωτοβολταϊκά και
στα  αιολικά  πάρκα,  η  οποία  μετακυλίεται  ως  χαράτσι  στο  λαό,  μέσα  από  τους
λογαριασμούς  της  ΔΕΗ.  Δίνει  εγγυημένα  εκατομμύρια  ευρώ  με  τα  διόδια  στους
κατασκευαστικούς ομίλους. Δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές και σε
μεγαλοξενοδόχους, αλλά όχι στους αγρότες, που το πληρώνουν 1,30  ευρώ το λίτρο.

 Δε λέμε ότι με τους αγώνες μας τα κερδίσαμε όλα. Λέμε, όμως,  ότι δεν θα κερδίζαμε
τίποτα αν σταυρώναμε τα χέρια και μέναμε άπραγοι στο σπίτι, όπως μας ορμηνεύουν
εκείνοι που καλλιεργούν τη μοιρολατρία, και τη λογική ότι «δεν γίνεται τίποτα».

 Είναι πολύ σημαντικό ότι με την πάλη μας αποτρέψαμε μέχρι σήμερα τα χειρότερα
που έχουν στο συρτάρι, αλλά κάτω από την πίεση των αγώνων μας δεν τολμούν να τα
φέρουν ακόμα.

Βεβαίως,  οι  αγρότες  που  συμμετείχαμε  στα  μπλόκα,  στο  συλλαλητήριο  στη
Θεσσαλονίκη και στις άλλες κινητοποιήσεις που έγιναν τοπικά, ξέρουμε πως κανένας
αγώνας δεν είναι «μια κι έξω».

 Υπάρχουν κάποιοι που μας κατηγορούν ότι επιμένουμε σε μορφές αγώνα που δεν
έχουν άμεσα και  χειροπιαστά αποτελέσματα. Είναι τουλάχιστον κωμικό να τα λένε
αυτά – και τα λένε! -  η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που ψηφίζουν τα μνημόνια
και στηρίζουν τη ΚΑΠ της ΕΕ, που κάθε άλλο παρά για μας και τα προβλήματά μας
ενδιαφέρονται. Και είναι εκνευριστικό να τα λένε – και τα λένε! - τα «συνδικαλιστικά
τσιράκια» των αντιπάλων μας.

 Αυτοί,  δηλαδή,  που,  με  τα  αιτήματα  και  την  πρακτική  τους,  εξυπηρετούν  τα
συμφέροντα  των  μεγαλοαγροτών,  των  μεγαλοεπιχειρηματιών  –  καπιταλιστών  του
αγροτικού  χώρου.  Αυτά  τα  συμφέροντα  εκφράζουν  και  εκπροσωπούν  διάφορες
«επιτροπές»  που  ξεφυτρώνουν  σαν  τα  μανιτάρια  τις  παραμονές  των  μπλόκων,
προσπαθώντας να ξεστρατίσουν τον αγώνα μας, ενώ παραμένουν «μουγκές» όλο το
προηγούμενο  και  το επόμενο  διάστημα.  Και  στις  τελευταίες  κινητοποιήσεις  αυτοί
εμφανίστηκαν σε κάποιες συσκέψεις, στοχοποιώντας την Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων. Προσπάθησαν να καλλιεργήσουν στους αγρότες αυταπάτες αναμονής και
δάκρυα απογοήτευσης.

 Με  τη  στήριξη  «παραγόντων»  της  κυβέρνησης,  της  ΝΔ και  άλλων  κομμάτων,
χρησιμοποίησαν  ψευτιές,  συκοφαντίες  και  βρώμικες  επιθέσεις  εναντίον  μας,
αξιοποιώντας όλα τα μέσα. Επαναλάμβαν συνεχώς τα περί «αναποτελεσματικότητας
των αγώνων με  τα μπλόκα», μιλούσαν για «κόκκινα τρακτέρ» που «καπελώνουν»
τάχα αιτήματα και στόχους πάλης, εξαπόλυσαν αισχρές συκοφαντίες για «ξεπούλημα
του αγώνα». Κι αφού μ΄ αυτά απέτυχαν να πείσουν τους αγρότες να μην βγουν στα
μπλόκα,  ξεκίνησαν  τη  γνωστή   «επίθεση  φιλίας»,  για  να  κοροϊδεύουν  μετά  τους
αγρότες ότι είμαστε εμείς που δεν θέλουμε την ενότητα.

Ταυτόχρονα,  έδρασαν  υπονομευτικά,  αφού,  για  παράδειγμα,  αποφάσισαν
συλλαλητήριο στην «Agrotika» την 1η Φλεβάρη, ενώ ήταν γνωστό ότι θα γινόταν
εκεί συλλαλητήριο από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στις 3 Φλεβάρη.



 Παρά τις  δυσκολίες,  καταφέραμε  κι  αυτή  τη  φορά να  τους  αντιμετωπίσουμε  με
επιτυχία. Και θα πρέπει όλοι αυτοί –  ανάμεσά τους γνωστά «ναυάγια» της αγροτικής
πάλης - να ξέρουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρουν να ξεστρατίσουν τον αγώνα
μας από τον στόχο και την προοπτική του.

To οργανωμένο  αγροτικό  κίνημα  είναι  υπέρ  της  ενότητας.  Αλλά  δεν
υπάρχει  γενικά  ενότητα  για  την  ενότητα.  Η  ενότητα  πρέπει  να  έχει
στέρεες βάσεις, να αντέχει στον χρόνο, να έχει κοινό παρανομαστή όχι
μόνο τα προβλήματα αλλά και τα κοινά συμφέροντα που εκφράζονται
από το διεκδικητικό πλαίσιο.

Η ενότητα δεν είναι κάποιες συμφωνίες επιτροπών πίσω από τις πλάτες
των  αγροτών,  ούτε  και  τεχνητή  συγκόλληση.  Για  μας  η  πραγματική
ενότητα είναι ο αγροτικός σύλλογος στο χωριό ή σε ομάδα χωριών. Ο
Αγροτικός  σύλλογος  που  αποτελεί  την  κοινή  συνένωση  με  βάση  τα
προβλήματα και  συμφωνία με τα αιτήματα από αγρότες διαφορετικών
αντιλήψεων και πεποιθήσεων που όμως τους ενώνει η κοινή αγωνία για
το παρόν και το μέλλον τους. Οι αγροτικοί σύλλογοι που συνενώνονται
σε Ομοσπονδία και οι Ομοσπονδίες που συγκροτούν και συντονίζονται
στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν καλοπροαίρετοι συνάδελφοι που θέλουν
την ενότητα, που αγωνιούν, που ειλικρινά πιστεύουν ότι «αν πάμε όλοι
μαζί  θα  έχουμε  καλύτερα  αποτελέσματα».  Χρειάζεται  αυτοί  οι
συνάδελφοι  να  καταλάβουν  ποια  είναι  η  πραγματική  αιτία,  η
διαχωριστική γραμμή στο αγροτικό κίνημα. Οι αγρότες δεν έχουν όλοι τα
ίδια συμφέροντα,  υπάρχουν οι  μικροί,  οι  μεσαίοι,  οι  μεγάλοι  αγρότες.
Υπάρχουν 2 γραμμές στο αγροτικό κίνημα που συγκρούονται ως προς
τον  προσανατολισμό  του.  Αυτοί  που παλεύουν να πάρουν ανάσες,  να
κερδίσουν χρόνο, να κρατηθούν στην γη και την παραγωγή και αυτοί που
έχουν βάλει στο μάτι την γη μας και θέλουν να την αρπάξουν.

 Συνάδελφοι αγρότες

Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να υποταχθούμε στη λογική «σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω».
Με μπροστάρη την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων συνεχίζουμε την πάλη για
την επιβίωση, για να κρατήσουμε τα χωράφια μας και να ζούμε με αξιοπρέπεια από
τον μόχθο μας.

 Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα όπως εκφράζεται από τους Αγροτικούς Συλλόγους,
τις Ενωτικές Ομοσπονδίες, την Πανελλαδική των Μπλόκων, είναι αποφασισμένο να
εντείνει την πάλη του ενάντια στην πολιτική που μας ξεκληρίζει και μας καταστρέφει.

Πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους τους αγρότες ότι οι αγώνες μας
θα είναι ακόμη πιο σκληροί και δύσκολοι σε σχέση με τα προηγούμενα



χρόνια,  θα  βάζουν  συνεχώς  πιο  πολλά  εμπόδια  στην  αγωνιστική
συνείδηση μας. Ο αγώνας μας θα είναι μακρόχρονος, δεν πρόκειται να
λυθούν μονομιάς τα προβλήματα ούτε και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
και το διεκδικητικό μας πλαίσιο με ένα αγώνα, ένα μπλόκο, όσο μαζικά
και πολυήμερα και αν είναι. Χρειάζεται οργάνωση, μαζική και δυναμική
συμμετοχή, επιμονή και υπομονή, εναλλαγή των μορφών πάλης, πάλεμα
της αντιλαϊκής πολικής όλο το χρόνο και καθημερινά και όχι μόνο στην
περίοδο  των  μπλόκων.  Αυτό  προϋποθέτει  οργάνωση,  μαζικούς  και
δυνατούς αγροτικούς συλλόγους με σταθερή λειτουργία και ικανότητα
κινητοποίησης των αγροτών.

  H σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και όσοι προσμένουν να γίνουν
κυβέρνηση μετά από αυτή, δεν θέλουν απέναντι τους να υπάρχει αυτό το οργανωμένο
αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Αυτό που τρέμουν πιο πολύ είναι η συμμαχία του οργανωμένου αγροτικού κινήματος
με το ταξικό εργατικό κίνημα που θα βάλει μπροστά την συνολική αντεπίθεση για την
ανατροπή της συνολικής αντιλαϊκής πολιτικής και το άνοιγμα του δρόμου για μια
διαφορετική πορεία της Ελλάδας.

Αυτή η συμμαχία έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα και για ένα άλλο λόγο, καθώς, λόγω
της  όξυνσης  των  αντιθέσεων  ανάμεσα  στα  ιμπεριαλιστικά  κέντρα  και  τα
καπιταλιστικά κράτη για το  προβάδισμα στις αγορές και τους δρόμους μεταφοράς,
δημιουργούνται άμεσοι,  μεγάλοι κίνδυνοι  ακόμα και για την εθνική κυριαρχία της
χώρας μας και την ειρηνική διαβίωση του λαού μας.

  Φοβούνται, επίσης, πολύ γιατί το κίνημά μας έχει ξεκαθαρίσει ότι ο αγώνας μας δεν
αφορά μόνο στο σήμερα, αλλά και στο αύριο. Παλεύει για μια διαφορετική ανάπτυξη
της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας, προς όφελος των μικρομεσαίων αγροτών
και του ελληνικού λαού.

  Παλεύουμε  για να δημιουργήσουμε  τις  προϋποθέσεις  να οργανωθεί  η  αγροτική
οικονομία σε νέα βάση που θα αξιοποιούνται όλες οι παραγωγικές δυνατότητες και οι
παραγωγικές δυνάμεις για παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που
να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας μας, με υγιεινά και φτηνά, καθώς και σε πρώτες
υέλες για τη βιομηχανία.

  Αυτό για να γίνει χρειάζεται να φύγουν από τη μέση οι παράγοντες, (μονοπωλιακοί
όμιλοι και πολιτικοί τους εκπρόσωποι), που εμποδίζουν να αναπτυχθεί  η αγροτική
παραγωγή  με  κριτήριο  την  ικανοποίηση  των  λαϊκών  αναγκών.  Απαιτείται  μια
διαφορετική οργάνωση, στην οποία η παραγωγή δεν θα είναι ατομική υπόθεση και
αγωνία του κάθε παραγωγού, άλλα υπόθεση κοινωνική και ο πλούτος θα ανήκει σε
αυτούς που τον παράγουν.

Συνάδελφοι αγρότες

Σας καλούμε να έρθετε μαζί μας να οργανώσουμε καλύτερα τον αγώνα μας.



* Με δυνατούς, ζωντανούς, δραστήριους Αγροτικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες σε
κάθε  περιοχή  που  θα  ενημερώνουν,  οργανώνουν  και  κινητοποιούν  διεκδικώντας
λύσεις στα προβλήματα μας.

* Με την συγκρότηση νέων Αγροτικών Συλλόγων σε όλη την χώρα

* Με ενότητα  στο πλαίσιο πάλης  που εκφράζει τα συμφέροντα της συντριπτικής
πλειοψηφίας αγροτών και κτηνοτρόφων.

*  Ενάντια  στην  μοιρολατρία  και  την  απογοήτευση  «ότι  δεν  γίνεται  τίποτα»,  τα
ψέματα ότι με τους αγώνες δεν κερδίζουμε.

*  Για  κοινή  δράση  και  συμμαχία  με  τους  εργαζόμενους  και  τους
αυτοαπασχολούμενους γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα και αντίπαλο, μπορεί να δώσει
δύναμη και προοπτική στους αγώνες μας.

* Για  τη δημιουργία  των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίζουν  την ανάπτυξη των
τεράστιων  παραγωγικών  δυνατοτήτων  της  χώρας  προς  όφελος  μας  με  παραγωγή
ποιοτικών και φθηνών προϊόντων για την λαϊκή κατανάλωση, πρώτων υλών για την
βιομηχανία.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

 


