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Η υποδοχή ενός βιβλίου...
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Τ
ο γεγονός ότι ένας άνθρωπος 
που ηγήθηκε μιας χώρας για ο
κτώ συναπτά χρόνια καταθέτει 
ενυπογράφως έναν λεπτομε

ρή και σε πολλά σημεία εξονυχιστικό πο
λιτικό απολογισμό της διακυβέρνησής 
του δεν είναι ασφαλώς συνηθισμένο. 
Οπως εξίσου πρωτόφαντη, τουλάχιστον για 
τα ' ’  'ηνικά δεδομένα, είναι η επιλογή μιας 
ετ ργεία πολιτικής προσωπικότητας 
να  μιλήσει για  το μέλλον στο όνομα ενός 
παρελθόντος για το οποίο αναλαμβάνει και 
την πολιτική ευθύνη. Θα περίμενε λοιπόν 
κανείς ότι οι «αντιδράσεις» στο βιβλίο 
αυτό θα ήταν εξίσου ιστορικά και πολιτι
κά υπεύθυνες και ενυπόγραφες.

Θα περίμενε κανείς ότι οποιεσδήποτε 
αντιρρήσεις και επιφυλάξεις σε ό,τι αφο
ρά την αποτίμηση μιας περιόδου που άλ
λαξε σε πολλά σημεία την ελληνική κοι
νωνία  θα αναφερόταν στις θεμελιακές 
πολιτικές επιλογές και στους χειρισμούς 
μείζονος σημασίας θεμάτων. Θα περίμε
νε κανείς επίσης ότι θα διευρυνόταν η δη
μόσια συζήτηση γύρω από το κεφαλαιώ
δες διακύβευμα του λεγάμενου «εκσυγ
χρονισμού» της χώρας που, στο ρητορικό 
τουλάχιστον επίπεδο, συνοψίζει το όρα
μα του τέως πρωθυπουργού. Θα περίμε
νε δηλαδή κανείς ότι ένα έργο που κατε- 
ξοχήν προσφέρεται σε πολιτικό διάλογο 
εφ ’ όλης της ύλης θα μπορούσε να λει
τουργήσει ως έναυσμα για  μιαν αντιπα
ράθεση η οποία θα υπερέβαινε τη φορτι- 
σμ·'' ατμόσφαιρα της άμεσης πολιτικής
σ ι ρίας.

Τίποτε από αυτά δεν συνέβη. Το ζήτη
μα της ιστορικής πορείας της χώρας φαί
νεται να  απασχόλησε τους σχολιαστές 
πολύ λιγότερο από τις συγκεκριμένες δια
τυπώσεις του τέως πρωθυπουργού σε σχέ
ση με ελάσσονος, ε ν  τελεί, σημασίας γε
γονότα και επεισόδια: η προσοχή επικε
ντρώθηκε στα Ιμια, στην υπόθεση Οτσα- 
λάν και στη διαδικασία που ακολουθήθηκε 
για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του 
ΠΑΣΟΚ.

Η ενασχόληση με απελθούσες συγκυ
ρίες που είχαν προκαλέσει οξείες πολιτι-,- 
κές αλλά και προσωπικές αντεγκλήσεις και 
αντιπαραθέσεις επέτρεψε την πλήρη συ
γκάλυψη τω ν ζητημάτων που ανοίγονται 
προς το μέλλον. Ετσι, με ευκολία, το βιβλίο 
χαρακτηρίστηκε ως εθνοπροδοτικό, βλα
βερό, άκαιρο, περιττό, εμπαθές, κερδο
σκοπικό ή ακόμα και άκομψα απολογη
τικό. Κανείς πολιτικός αντίλογος δεν ε
πιχείρησε να  αποτιμήσει το παρελθόν εν 
όψει ενός «άλλου» μέλλοντος.

Και κανείς δεν ανέλαβε τον κίνδυνο να 
αντιπαραθέσει στον πολιτικό «απολογισμό» 
του κ. Σημίτη έναν άλλο εναλλακτικό

«προϋπολογι σμό». Ολα συμβαίνουν ως ε
άν οι σκοπιμότητες της στιγμής προτάσ
σονται του ευρύτερου προβληματισμού. 
Ακόμα και αναδρομικά, η αποτίμηση των 
μειζόνων «πεπραγμένων» διαθλάται μέ
σα από τα μικρά και ασήμαντα.

Στο πλαίοτο αυτό ακριβώς οι «εκδο
χές» του κ. Σημίτη για συγκεκριμένα γε
γονότα -«εκδοχές» που θα ήταν δυνατόν 
να λείπουν τελείως δίχως να θίγεται η οι
κονομία του βιβλίου, όπως ακριβώς ευ- 
λόγως, νομίζω, λείπουν συγκεκριμένες α
ναφορές σπς συγκρούσεις ανάμεσα σε πρό
σωπα,- μπορε ί να ερμηνεύονται είτε ως συ- 
γκαλυπτικές, είτε ως ωραιοποιητικές, εί
τε ως ευθέως παραπλανητικές. Εις πείσμα 
της σημασίας η οποία αποδίδεται στις ου
σιαστικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων 
της οκταετίας στις οικονομικές, πολιτι
κές και κοινωνικές δομές, οι επικριτές 
του αρκούνται στη φρούδα «επεισοδιο- 
λογία».

Ισως βέβαια ο τέως πρωθυπουργός να 
έσφαλε μην προβλέποντας ότι οι περισ
σότεροι σχολιαστές τείνουν να επικε
ντρώνονται στην ανεκδοτολογία της ε
ξουσίας αντιπαρερχόμενοι τα καίρια και 
δύσβατα ζητήματα τα οποία προκύπτρυν 
από τις προεκτάσεις και τις συνεπάγωγές 
δουλειές που συνοδεύουν την ένταξη της 
χώρας στην ΟΝΕ. Ισως όμως οι «παρα
λείψεις» του να στόχευαν συνειδητά στην 
«εκβίαση» τω ν  συνομιλητών του να αντι- 
παρατεθούν επί της ουσίας.

Ρήξεις και ανατροπές
Και η ουσία είναι ότι η σημερινή Ελλά

δα δεν είναι πια αυτή που ήταν και ότι η 
αδυσώπητη δυναμική της ιστορίας την α- 
πομακρύνει ολοένα και περισσότερο από 
εκείνη που επιμένουμε να  διατηρούμε 
στην ανάμνησή μας και συνηθίζουμε να 
επικαλούμαστε στον λόγο μας.

Αυτό που σηματοδοτεί τα οκτώ χρόνια 
της διακυβέρνησης του κ. Σημίτη, και το 
κύριο θέμα στο οποίο αναφέρεται το βι
βλίο του, περιστρέφεται γύρω από τη συ-
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στηματική θεσμική και οικονομική συ
μπλήρωση και ολοκλήρωση της ευρω
παϊκής πορείας της Ελλάδας, μια ολο
κλήρωση που καλείται να οδηγήσει τη χώ
ρα προς πολλαπλές ρήξεις και ανατροπές. 
Γεγονός που συνεπάγεται «προσαρμο
γές» των κοινωνικών δομών που δεν μπο
ρεί παρά να είναι επώδυνες, τουλάχιστον 
μεσοπροθέσμως. Πολλώ μάλλον που, α- 
ναποφεύκτως, αυτοί που δεν έχουν τη 
δυνατότητα να τις οικειοποιηθούν προς ό
φελος τους. Ακόμα και εάν οι μεταρρυθ
μίσεις εμφανίζονται ως αναγκαίες, οι κοι
νωνικές τους συνέπειες είναι πάντα ανι- 
σοποιητικές και επιλεκτικές.

Με αυτή την έννοια, το σύνολο των πο
λιτικών που ακολουθήθηκαν, τα αναμ
φισβήτητα επιτεύγματα, οι αναπότρεπτες 
επιμέρους αντιφάσεις, τα νέα διαφαινό- 
μενα αδιέξοδα αλλά και το «δίδαγμα» 
που προτάσσει ο τέως πρωθυπουργός 
συναρτώνται με μια θεμελιώδη πολιτική 
επιλογή που δεν είναι ούτε ταξικά αδιά
φορη ούτε ηθικά ουδέτερη. Το νέο κε
φάλαιο που ανοίγεται στην ιστορία της χώ
ρας παραμένει βέβαια άδηλο ως προς 
την ιστορική του έκβαση. Είναι όμως α-
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πολύτως έκδηλοώς προς τις ανισοποιη- 
τικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακο
λουθηθούν.

Οπως συμβαίνει με όλες τις φυγές 
προς τα εμπρός, η «ευρωπαϊκή φυγή» 
δεν μπορεί λοιπόν παρά να  είναι στοίχη
μα ή ακόμα και πασχάλειο δίλημμα. Εν τέ- 
λει, η επιχειρηματολογία εξαντλείται στην 
διατράνωση μιας βαθιάς πίστης που δεν 
στοιχειοθετείται αλλιώς παρά μέσα από την 
εις άτοπον απαγωγή. Εχουμε λοιπόν κά
θε συμφέρον να στοιχηματίσουμε από 
κοινού στην ενσωμάτωσή μας και να πι
στέψουμε στο κοινό πλέον μέλλον μας. Το 
ιστορικό στοίχημα παραμένει όμως επώ- 
δυνο και ιδεολογικά αμφίσημο.

Υπό τις συνθήκες αυτές, και στο μέτρο 
ακριβώς που η ευρωπαϊκή επιλογή εκ
φράζει τη βούληση ολόκληρου σχεδόν του 
φάσματος τω ν πολιτικών και κοινωνικών 
δυνάμεων της χώρας, η οποιαδήποτε κρι
τική, καλοπροαίρετη ή κακόβουλη, δεν εί
ναι δυνατόν παρά να αναφέρεται στις συ
γκεκριμένες μεθοδεύσεις μιας μονόδρο- 
μης, αναγκαίας και εν πολλοίς νομοτε
λειακά προσδιοριζόμενης πορείας. Στις με
γάλες του γραμμές, ο μακρόπνοος πολι
τικός σχεδιασμόςτον οποίο ολοκλήρωσε 
ο κ. Σημίτης υπήρξε αναμφίβολα ολο
κληρωμένος.

Ομως, αναπόφευκτος ίσως ο πολιτικός 
λόγος ούτε δεσμεύεται ούτε οριοθετείται 
από τις προδιαγραφές του. Η «αντικει
μενική» συνάρτηση της ευρωπαϊκής πο
ρείας με τον λεγόμενο «εκσυγχρονισμό», 
μια συνάρτηση που βρίσκεται στο επίκε
ντρο της προβληματικής του κ. Σημίτη, τεί
νει να τίθεται εντός παρενθέσεως. Δεν εί
ναι τυχαίο ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα 
σε «εκσυγχρονιστές» και «αντιεκσυγ- 
χρονιστές» εκφράστηκε ως αντιπαράθε
ση ανάμεσα στον τέως πρωθυπουργό και 
στους, εσωκομματικούς και μη, πολιτικούς 
του αντιπάλους. Ετσι όμως, τα πολιτικά και 
ιδεολογικά μέτωπα διαχέονται.

Με δεδομένο ότι η «πειθήνια» ευρω
παϊκή πορεία προϋποθέτει τον «εκσυγ
χρονισμό» με την ίδια ακριβώς έννοια που 
το αίτημα του εκσυγχρονισμού είναι ι
στορικά σύμφυτο με τη διαδικασία σύ
γκλισης της χώρας στο ευρύτερο ευρω
παϊκό πλαίσιο, η ρητορική αναγωγή του 
αιτήματος για  βαθιές και ριζικές ανατρο
πές στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα στις 
προσωπικές «εκσυγχρονιστικές» προϊ
δεάσεις του κ. Σημίτη αποσιωπά τις αδυ
σώπητες αντικειμενικές προδιαγραφές 
του πολιτικού λόγου. Στις μεγάλες τους 
γραμμές, τα δημοσιονομικά, χρηματοδο
τικά και κοινωνικά όρια που επιβάλλονται 
από την ευρωπαϊκή επιλογή δεν αφή
νουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης 
για οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Υπό τους όρους αυτούς, είναι φυσικό 
το γεγονός ότι η υποδοχή του βιβλίου 
του τέως πρωθυπουργού επικεντρώθηκε 
στις επιμέρους εκδοχές για  συγκεκριμέ
να επεισόδια με ελάχιστες αναφορές στο 
σφαιρικό αιτούμενο.

Αύριο στο «Εθνος» 
το 2ο μέρος του άρθρου
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Η υποδοχή ενός βιβλίου...
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Ο τέως πρωθυ
πουργός Κ. 
Σημίτης κατά 
την παρουσία
ση του βιβλίου 
του «Πολιτική 
για μια δημι
ουργική 
Ελλάδα 1996 - 
2004» στο 
μουσείο Μπε- 
νάκη

ιλώντας για μιαν απελ- 
θούσα συγκυρία, ο κα
θένας μπορεί να  αντιπα- 

ατεθεί ακόπως και αζημίως με 
ους ίσκιους, δίχως να  ασχοληθεί 
ιε την υλική τους πηγή. Δεν είναι 
υχαίο ότι ακόμα και οι σοβαρότερες 
ιυσιασπκές «παραλείψεις» του βι- 
Αίου του κ. Σημίτη δεν απετέλε- 
ιαν αντικείμενο σοβαρής κριτι- 
ής. .

Πράγματι, ανεξάρτητα από το 
πολιτικό κόστος» τους, οι χειρισμοί 
ου «α τ λισηκού» και του «ερ- 
ασιακ. δεν κάνουν τίποτε όλ
ο από το να τεκμηριώνουν τα ευ- 
ύτερα διλήμματα που καλούνται 
α αντιμετωπίσουν όλες οι κυ- 
ερνήσεις όταν καλούνται να συμ- 
•ιβάσουν τα ασυμβίβαστα.

Μολονότι τα διλήμματα αυτά 
ΐρίσκονται στο επίκεντρο των α- 
'αλύσεων του τέως πρωθυπουρ
γού, η σημασία τους τείνει να α- 
τοδυναμώνεται. Το ζήτημα δεν εί- 
»<αι δυνατόν ούτε να  τίθεται με τε- 
<νοκρατικά ποσοτικοποιημένους 
όρους ούτε ως δημαγωγική άρνη- 
οη της πραγματικότητας.

Ετσι, αντίθετα με τον κ. Σημίτη,
> οποίος και αν ακόμα αποφεύγει 
ην «πολιτική φιλοσοφία» διδάσκει 
(πολιτική επιστήμη», οι ανηλέγο- 
ηες τείνουν να  αρκούνται σε συ
γκυριακές πολνπκολογίες.

Το μείζον ηθικό, πολιτικό και ι- 
ίεολογικό πρόβλημα που τίθεται 
ιε ό,τι αφορά την αναγκαία ίσως 
ιλλά οδυνηρή υποχώρηση τω ν 
ιοινω ' V  κρατών μπροστά στις
:πιταγ^ .ης παγκοσμιοποιημέ- 
/ης αγοραίας ανταγωνισηκότη- 
ας λύνεται δίχως να  έχει τεθεί. Πα- 
ιαμένει ανοικτό το ερώτημα πώς 
ται με ποια κριτήρια είναι δυνατόν 
/α ορίζεται η «ανάγκη»

Μολονότι είναι πλέον σαφές 
τε όλους ότι το μείζον κόστος του 
:λληνικού αλλά και του ευρωπαϊ
κού «εκσυγχρονισμού» εντοπίζε- 
ιαι στα κοινωνικά αδιέξοδα που συ
νεπιφέρει, δεν τίθεται καν το ε
ρώτημα εάν οι κίνδυνοι της αύ- 
ξουσας κοινωνικής ανασφάλειας, 
της ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού αποτελούν τιμήματα 
που πρέπει να αναληφθούν στο ό
νομα μιας σαφώς υπέρτερης δεο
ντολογίας.

Παρά τις εξαγγελίες για  ατέρ- 
μονη ανάπτυξη και πρόοδο και 
εις πείσμα της συνεχούς «μάχης» 
εναντίον τω ν δυσλειτουργιών της 
ελεύθερης αγοράς -και πρέπει να 
ομολογηθεί ότι στο σημείο αυτό ο

τέως πρωθυπουργός είναι φει
δωλός τόσο σε υποσχέσεις όσο και 
σε διαβεβαιώσεις- η αισιόδοξη ευ
ρωπαϊκή «φυγή προς τα εμπρός» 
δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο α
πό αβέβαιος αντικατοπτρισμός ε
νός απώτερου μέλλοντος. Ενός 
μέλλοντος όπου, όπως έλεγε ο 
Κέινς, θα είμαστε όλοι μας νε
κροί.

Κ αι ακριβώς γι’ αυτί) τον λό
γο το βιβλίο «αδικείται» 
και η σημασία του υποτι- 

μάται. Η εξιστόρησα των περιπε
τειών και των αντιφάσεων ενός 
μακρόχρονου μεταρρυθμισπκού 
προγράμματος δεν αντιμετωπίζε
ται σαν βαρύ κοινωνικοπολιτικό 
δράμα αλλά σαν ελαφρά κωμωδία 
ηθών. Και έτσι, στο μέτρο που κα
μιά ανάγνωση δεν μπορεί ποτέ να 
είναι αυστηρά «αντικειμενική», η 
αναγκαία «υποκειμενικότητα» του 
λόγου μπορεί να εμφανίζεται ως 
τεκμήριο μιας ασήμαντης και μο
νόπλευρης απολογητικής εκλογί
κευσης.

Από τη στιγμή που δεν ανα
γνωρίζεται η κεφαλαιώδης σημα
σία ενός κατ’ ανάγκη αντιφατικού 
εγχειρήματος, όλα μπορεί να α
νάγονται οτα σκοτεινά «πραγμα
τικά κίνητρα» των δρώνιων.

Η υποκειμενική γραφή ερμη
νεύεται ως ψυχολογική διαστροφή. 
Οταν κανείς δεν τολμά να αντείπει 
σε σχέση με τα μείζονα, δικαιώνεται 
η ενασχόληση με τις κρυμμένες ερ-
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Η κύρια αρετή του βιβλίου 
του κ. Σημίτη συνίσταται στην 
υπογράμμιση της θεμελιώ
δους σημασίας ενός 
πολιτικού σχεδιασμού που 
αυτοτοποθετείται στους αντί
ποδες ενός καταδικασμένου 
ιδεολογικού βολονταρισμού

μηνείες για τα ελάσσονα. Ακόμα 
και εκ των ύστερων η πολιτική α
ναγιγνώσκεται ως θέαμα.

Και όμως, το μείζον πρόβλημα 
της εποχής μας εξακολουθεί να συ
μπυκνώνεται στις εγγενείς αντι
φάσεις που διατρέχουν το πρό- 
ταγμα του ευρωπαϊκού εκσυγ
χρονισμού. Και από την άποψη αυ
τή το βιβλίο του κ. Σημίτη αποτε
λεί την αναγκαία αφετηρία για ο
ποιοσδήποτε σφαιρικό προβλη
ματισμό.

Μέσα από τις σελίδες του ανα- 
δεικνύεται η διασύνδεση ανάμε
σα στις διάφορες πτυχές του ε
θνικού γίγνεσθαι, τεκμηριώνεται 
η αύξουσα αλληλεξάρτηση της ε
σωτερικής και της εξωτερικής πο
λιτικής, υπογραμμίζεται η ανά
γκη σχετικοποίησης όλων των 
κοινωνικών και οικονομικών στό
χων και απομυθοποιούνται οι κά
θε είδους ουτοπικές προβολές και 
οι πολιτικοί βολονταρισμοί. Υπό τας 
γραμμής, και ενάντια στο ρεύμα,

ο τέως πρωθυπουργός συνομο
λογεί ότι δεν σχεδιάζουμε ελεύ
θερα το μέλλον μας και ότι, στην 
καλύτερη περίπτωση, μπορούμε να 
το διαπραγματευόμαστε σε ένα 
διεθνές περιβάλλον που λειτουργεί 
ως αδυσώπητη εξωτερική παρά
μετρος.

Με αυτή την έννοια ο κα- 
τεξοχήν κριτικός αντίλο
γος κατά του εκσυγχρο

νιστικού προτάγματος βρίσκεται 
στην ουσία εκτός πολιτικής ατζέ
ντας.

Η «προσωπική εκδοχή» του κ. 
Σημίτη για  το εκσυγχρονιστικό 
πρόταγμα που έθεσε στο επίκε
ντρο της πολιτικής του υπερβαίνει 
το πρόσωπό του και τη θητεία του 
ως πρωθυπουργού. Αναφέρεται 
στην ίδια τη σκοπιμότητα του «εκ
συγχρονισμού» ως κυρίαρχης πλέ
ον πολιτικής εκδοχής για το μέλ
λον της χώρας.

Πέρα από την «ανάπτυξη», τί
θεται πλέον επιτακτικό θέμα α
νταγωνιστικότητας, παραγωγικό
τητας, καθώς και, εμμέσως πλην σα
φώς, απελευθέρωσης όλων των 
αγορών, συμπεριλαμβανομένης 
της αγοράς εργασίας, ανεξάρτητα 
από συνέπειες.

Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέ
λουν, είτε το ομολογούν είτε το α
ποσιωπούν, οι πολιτικές ηγεσίες α
ναγκάζονται να υποκύψουν. Και 
αυτό ακριβώς είναι το δράμα της 
πολιτικής. Στον νέο κόσμο που α

νατέλλει η αντίθεση ανάμεσα στην 
επιθυμία και στην πραγματικότη
τα, στο όνειρο και στην αφύπνιση 
επιβάλλεται μέσα από μια διάχυ
τη συμβολική βία, η οποία μεταμ
φιέζει τον παραλογισμό σε λόγο και 
μετασημασιολογεί την αδράνεια 
σε δράση.

Ετσι, η κύρια αρετή του βιβλίου 
του κ. Σημίτη συνίσταται στην υ̂  
πογράμμιση της θεμελιώδους ση
μασίας ενός πολιτικού σχεδιασμού 
που αυτοτοποθετείται στους αντί
ποδες ενός καταδικασμένου ιδεο
λογικού βολονταρισμού.

Ούτε παραγνωρίζει τις εξωγενείς 
δεσμεύσεις που επικαθορίζουν το 
πολιτικό γίγνεσθαι, ούτε όμως τις 
προβάλλει ως πρόσχημα για την ε- 
πιγενόμενη διάψευση τω ν σχε
δίων του.

Για τον κ. Σημίτη οι έξωθεν ο
ριοθετήσεις συνιστούν το ανα
γκαίο εκείνο πλαίσιο που μην μπο
ρώντας, μην ελπίζοντας και μη 
στοχεύοντας να διαρρήξει οφεί
λουν να αποτελόσουν αντικείμενα 
συνεχούς επανεκτίμησης και αέ
ναης διαπραγμάτευσης.

Σ υστηματικά, υπομονετικά 
και πειστικά ο τέως πρω
θυπουργός εκθέτει τις πε

ρίπλοκες, επίπονες και διαμεσο- 
λαβημένες διαδικασίες μέσα από 
τις οποίες θα πετύχει τα αποτελέ
σματα που επιδιώκει.

Και γΓ αυτό ακριβώς αρθρώνει 
τα σύνθετα επιχειρήματά του, επι- 
σημαίνοντας εκ των προτέρων τα 
σταδιακά βήματα που πρέπει να ε
μπεριέχονται σε όλους τους μα
κρόπνοους προγραμματισμούς.

Εξηγώντας με λεπτομέρειες το 
διάβημά του, ο κ. Σημίτης επιχει
ρεί να κοινοποιήσει την πρακτική 
πολιτική του εμπειρία προς όλους. 
Αυτή ακριβώς είναι και η συμβο
λική αξία της κατάθεσής του. Είναι 
ίσως η πρώτη φορά που ένας τέ
ως πρωθυπουργός δεν επιλέγει 
να  δρα ούτε ως ανεύθυνος σο
φός, ούτε ως παρασκηνιακός κήν- 
σωρ, ούτε ως ευκαιριακός δημα
γωγός, ούτε ως μεγάλος σιωπηλός, 
ούτε ως άρχων τω ν σιβυλλικών υ
παινιγμών.

Ο κ. Σημίτης ομιλεί για την πο
λιτική εν ονόματι του λόγου και 
στοιχειοθετεί τον λόγο του χάριν 
της πολιτείας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ 

«ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

■ 
νΠ


