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Αγαπητοί  Συμπολίτες γεια σας , 
 
Eυχαριστω την κα. Ερση η οποια ηταν απο τα πρωτα μας στελεχη . Ο Ζυγος 
θα πετυχει διοτι πολιτες σαν αυτη πιστεψαν στην ιδεα και στεκουν στους 
δρομους με τις ωρες για να  δινουν φυλλαδια στον κοσμο . 
  
Για οσους δεν με ξερουν,  ονομαζομαι Γιαννος Καννας ,  ειμαι Μηχανολογος 
και   ιδιωτης επιχειρηματιας. Τελευταια αισθανομαι σαν   πολιτης Β 
κατηγοριας διοτι πληρωνω  ΚΑ  6.3 % και θα παιρνω συνταξη περιπου 600 
Ευρω   οπως πιστευω και οι περισσοτεροι απο εσας  ?   Υπαρχουν βεβαια  και 
πολιτες της Α κατηγοριας που πληρωνουν τα μισα απο εμας και παιρνουν τα 
τριπλασια . Μαζι τους βεβαια δεν εχουμε κανενα προβλημα,  αλλοι ειναι οι 
αιτιοι της αδικιας. 
 
Για αυτο το θεμα  ομως τα νεα  μπορει να ειναι ευχαριστα ,  
 
Επειδη πιστευουμε οτι η αδικια των ανισων συνταξεων  καταπατα τα 
ανθρωπινα δικαιωματα του ιδιωτη πολιτη  μελετουμε το θεμα νομικα, ισως το 
ορθο να ειναι μια αγωγη εναντια στη Κυπριακη Δημοκρατια και μετα απο  
χρονια τα Ευρωπαικα Δικαστηρια πιθανα να μας δικαιωσουν, αν υπαρχει 
μεχρι τοτε Κ.Δ..  
 
Χωρις αλλη καθυστερηση , σας καλωσοριζω λοιπον στο Ιδρυτικο Συνεδριο 
του Ζυγου και ελπιζω να ακουσετε και καποιες ευχαριστες δηλωσεις , διοτι 
αυτες τις μερες τα πλειστα νεα ειναι καταθλιπτικα και αυτα που θα ακουμε  
ως τον Μαη θα μας πελλανουν τελεια.  
 
 Η δημιουργια του  Κινηματος Ανεξαρτητων Πολιτων Ζυγος ειναι  
αποτελεσμα  της απογοητευσης και εντονης ανησυχιας για αυτα που 
συμβαινουν  στο τοπο μας  τα τελευταια 15 χρονια,  αρχιζοντας  απο  τα 
παλια γνωστα σκανδαλα και καταστροφες  μεχρι  τα  σημερινα .  Τα 
συνεχομενα αρνητικα φαινομενα   κυριαρχουν στην κοινωνια μας   και εχουν 
σταδιακα  απαξιωση τον Πολιτη,  διοτι ποτε κανενας δεν τιμωρειται και ενω 
ολοι οι πολιτικοι μας,  λογω της δυσαρεσκειας του κοσμου, αναλαμβανουν  
φανερα ευθυνες για τα προβληματα ,  μας ζητουν ακομα χωρις ιχνος τσιππας, 
να τους ξαναψηφισουμε για να συνεχισουν το μαλλον καταστροφικο εργο 
τους.  Φανταστειτε ,,,,,,,,,,,τι σημαινει αυτο αραγε για μας,  ,,,,,,,,,,, πως μας 
βλεπουν  τελος παντων  αυτοι οι ανθρωποι ? Δεν απαντω εγω ....  
Ειπε  προχθες ενας απο τους μεγαλους  οτι το πολιτικο μας συστημα εχει 
ημερομηνια ληξης............  γι αυτους που το δημιουργησαν δεν ισχυει αυτο ??. 
 



Πως φτασαμε ως εδω ???? 
 
Φτασαμε ως εδω διοτι αφησαμε τον εαυτο μας να διαφθαρει απο τους ηγετες 
μας με δυο βασικους τροπους : Πρωτο,  επιτρεποντας στη πολωση που αυτοι 
εφευραν και καλιεργησαν  για να μας ελεγχουν ,  να μας  διασπασει, να μας 
φανατισει και να θολωσει το μυαλο μας . Δευτερο,  διοτι αφελως πιστευαμε 
τα ψεματα τους και  ψηφιζαμε χωρις κριτικη  τα  κομματα , με  βαση  το 
προσωπικο και οχι το συλλογικο συμφερον . 
Τα κομματα για να τηρησουν τις προεκλογικες τους υποσχεσεις ετρεχαν μετα   
να διορισουν στη Δ.Υ. , να δωσουν αυξησεις , επιδοματα, ασυλιες, 
αφορολογητα για τους εαυτους τους,  συνταξεις, και πολυ-συνταξεις στους 
ανωτερους κομματικους κυβερνητικους που καλυπταν τις μαφιες κλπ . Ετσι   
ολα τα κομματα δημιουργησαν  σταδιακα  μια  Δημοσια Υπηρεσια  που ειναι 
τωρα το πρωτο μας προβλημα οπως ειπε και ο κ. Αυξεντιου προψες .  
 
Αυτος ο φαυλος κυκλος εδραιωσε την κομματοκρατια και την απολυτη 
προσωπικη δυναμη των κομματαρχων εναντια στον Πολιτη και των εκαστοτε  
νεων βουλευτων που υποχρεωτικα  ασπαζονται πρωτα,..... ακομα και υποπτα  
κομματικα συμφεροντα. Το  αποτελεσμα ειναι η  απωλεια του ελεγχου της 
Κυβερνησης  απο τον λαο,  η ασυδοσια, καταχρησεις, διαπλοκη, πελατειακες 
σχεσεις, κρατος επιχειρηματια, βλακωδεις λυσεις σε τεχνικα προβληματα  και 
τα αλλα σοβαρωτατα προβληματα που αντιμετωπιζουμε σημερα. Τελικα,   το 
συλλογικο συμφερο του τοπου ηταν παντα σε τριτη μοιρα μετα τα 
συμφεροντα των κομματων , των  συντεχνιων   και των  δημοσιων  
υπαλληλων ,   ο δε πολιτης καταντησε ερμαιο των καταστασεων και ανικανος 
να κυβερνησει την χωρα του.   
 
Για χρονια ειμαστε τυχεροι , διοτι  λογω διεθνων  συγκυριων που 
εκμεταλλευτηκε ο ΙΔΙΩΤΗΣ  επιχειρηματιας, η  οικονομικη κατασταση του 
τοπου μας ηταν καλη, σουβλες μπυρες κλπ αφθονα  και τα δανεια για τις 
Κυβερνησεις ευκολα , ετσι επειδη δεν ειχαμε και αλλες επιλογες ψηφιζαμε 
τους ιδιους με πολλους  λευκους και  αποχες. Τωρα ομως τα δανεια  του 
κρατους  και του μεσου νοικοκυριου εχουν ξεπερασει τα ορια, τα εισοδηματα 
εχουν μειωθει και θα ειναι μειωμενα για χρονια ακομα ,  διοτι οι ξενοι δεν 
αγοραζουν πλεον περιουσιες και  ο τουρισμος φθινει. Παραλληλα 
αντιμετωπιζουμε μεγαλη ανεργια ( 20% αναμεσα στους νεους ) ,  πολλες 
χιλιαδες αλλοδαπους,  αυξημενα κοστα,  χαμηλη παραγωγικοτητα και 
συναγωνιστικοτητα των προιοντων μας,   ναρκωτικα σε ψηλα επιπεδα, και 
αλλα  σοβαρα  κοινωνικα προβληματα τα οποια δημιουργουν ακραιες 
καταστασεις και συμπεριφορες.  
 
 Το χειροτερο ειναι οτι τα τεραστια λειτουργικα εξοδα της ΔΥ δεν μπορουν 
να μειωθουν απο τα  κομματα διοτι φοβουνται τις πανισχυρες συντεχνιες και 



επιμενουν να μετρουν με μανια ψηφους,  οταν οι  κορυφαιοι  Κυπριοι 
οικονομολογοι , λενε  οτι επρεπε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  πριν εναμισυ χρονο να 
ληφθουν δραστικα μετρα .  Η οικονομικη καταρρευση αναφερεται συνεχως,   
ο Υ.Ο.  λεει οτι δεν μπορουμε να  πληρωνουμε τα υπερογκα εξοδα  της Δ.Υ.  
και  αντι να ληφθουν αστραπιαια μετρα, η Κυβερνηση  αναθετει μελετες που 
θα χρειαστουν μηνες για να τελειωσουν ( πιθανα μετρα μετα τις εκλογες 
δηλαδη ). Ο δε  Προεδρος  αναμενει  τους συνδικαλιστες  να τον επισκεφτουν 
για να  λυσουν το προβλημα ,................ αυτοι ομως εν θελουν να πασιν 
ζαβαλλι μου  και  αυτη η φαρσο κωμωδια συνεχιζεται,..... ενω ο ιδιωτης 
εξακολουθει να  ΠΛΗΡΩΝΕΙ...............   
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ  ΩΣΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ !   
 
Κυριες και κυριοι τα δυσαρεστα νεα ειναι οτι  , 
 
Η οικονομια μας ειναι ετοιμη να καταρρευσει, αλλα αυτο το ξερετε ηδη.  
Δυστυχως  οι ηγετες μας θελουν  να ξυπνησουν ενα πρωι και να μην υπαρχει 
πλεον αυτο το προβλημα διοτι  ξερουν οτι αυτο θα φερει με μαθηματικη 
ακριβεια το τελος της βασιλειας τους οπως εγινε αλλου.  Ακομα προτιμουν  
να ελθη η Ε.Ε. και να τα κοψη ολα οπως  στην Ελλαδα , καλυτερα χιλιες 
φορες να φαινονται ανικανοι παρα να θυμωσουν  την Πρωτη  κατηγορια.  
Εμεις εχουμε καταλαβει την αδυναμια τους,  απλα πρεπει να  αναλαβουμε   
και την ευθυνη αυτου του καταντηματος διοτι τους ψηφιζαμε  
 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΜΩΣ ΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.  
ΕΞΩ ΚΥΡΙΟΙ ΑΡΚΕΤΑ ! 
 
Κυριες και κυριοι δυστυχως εχω και αλλα δυσαρεστα νεα ,  oταν μιλαμε για 
καταρρευση δεν μπορουμε να μην αναφερουμε την ΔΕΦΑ και το Φυσικο 
Αεριο  . Οπως ξερετε παρα λιγο η Κυβερνηση να καταφερει να δεσμευσει τον 
Κυπριακο Λαο με μια μακροχρονη συμφωνια εντελως ασυμφορη για τον 
τοπο μας και ακομα προσπαθουν να το κανουν. Τα πολλα λογια εν φτωσεια .  
Πιστευουμε  οτι μια τετοια συμφωνια θα κατεστρεφε την οικονομια μας 
εντελως και υποστηριζουμε οτι: 
 

1. Οι οροι εντολης της ΔΕΦΑ ηταν λανθασμενοι και εναντια στις  
συμβουλες  εξαιρετων  εμπειρογνωμονων και ακαδημαικων ....... 
ΔΙΚΩΝ Μας ΑΝΘΡΩΠΩΝ . Οι υπευθυνοι δεν ελαβαν καθολου 
υποψη τα κοιτασματα Φ.Α. εδω και στο Ισραηλ ,  ουτε και τις ΑΠΕ  οι 
οποιες παραλληλα  με το Φ.Α. θα επρεπε  να προωθουνταν  τα 
ΜΕΓΙΣΤΑ,   διοτι η πληρης  εξαρτηση μας  απο εισαγομενη ενεργεια 
ειναι  απο τα σοβαραροτερα προβληματα της οικονομιας μας.   200 
δολλαρια τωρα το πετρελαιο και ελα ιδιωτη να πληρωσεις το πετρελαιο 
θερμανσης του φτωχου  Πιτσιλλου συμπολιτη μας .   



2. Οι ρολοι που επαιξαν οι πρωταγωνιστες Υπουργοι και Ημικρατικοι  σ’ 
αυτη την υποθεση εγειρουν πολλα ερωτηματικα, ειναι κατ’ ακριβεια 
σκανδαλωδεις.  

3.  Η  ΔΕΦΑ απετυχε με εγκληματικη αμελεια,  να υποδειξει αυτες τις 
αδυναμιες στους ορους εντολης ,  στην ΑΗΚ και στην Κυβερνηση , 
εργαστηκε με αδιαφανεια και απετυχε παταγωδως η σκοπιμα   να  
υπερασπισει το Εθνικο συμφερον.  

4. Η αδυναμια οποιουδηποτε ελεγχου στην ΔΕΦΑ απο την Βουλη και την 
Γενικο Ελεγκτη την καθιστα ακρως επικινδυνη και οπως ειπε ο κ. 
Περδικης ο τροπος που εχει συσταθει και λειτουργει  ειναι μια 
βλακεια , εμεις λοιπον ρωτουμε ποιοι βλακες φταινε  ?   
 
Εν  υποψηφιοι παλε ? 
ΕΞΩ ΚΥΡΙΟΙ ! 
 

 Γι αυτους  τους  λογους  ζητουμε Η ΔΕΦΑ να διαλυθη εντελως και να 
ανατεθει το εργο της  σε ανιδιοτελεις τεχνοκρατες με φαντασια και 
πατριωτισμο για να βρουν γρηγορα τις καλυτερες λυσεις για τον τοπο μας.  

 
Επισης ζητουμε απο την Κυβερνηση να δωση στη δημοσιοτητα  την 
συμφωνια που υπογραφτηκε με την Noble Energy για τα δικα μας  Φ.Α.  
αξιας ισως και 70 δις Ευ , και ανησυχουμε ιδιαιτερα γι αυτο το θεμα μετα απο  
τις καταγγελιες της Εφημ.  Πολιτη  οτι  θα παιρνουμε ποσοστα απο τα κερδη 
........... ( αν θα υπαρχουν κερδη με κοστα που κανενας δεν θα μπορει να 
ελεγξει )  και οχι ποσοστα απο την παραγωγη . Σημ.  Εδω το Ισραηλ θα 
παιρνει 20 η 30 % της παραγωγης, αυτοι βεβαια εχουν παραπανω νου  που 
μας.  Αυτο το σκανδαλο ισως να ειναι και το γκραν φιναλε  μας αλλα  
καθολου δεν μας εκπλησσει. 
 
Ολα αυτα μας ωθησαν να δημιουργησουμε τον Ζυγο για να ακουστει  
επιτελους  η φωνη ανιδιοτελων τεχνοκρατων  και για να εκλεξουμε  στην 
Βουλη πραγματικους  αντιπροσωπους του λαου απο ολες τις παραταξεις. Ετσι  
ο Πολιτης  θα ελεγχει την εξουσια,  για να   σταματησουν οι  διαφθορα και  
καταχρησεις απο τους αξιωματουχους.......   με αυστηρες νομοθεσιες ..... και  
για να συνετιστουν τα κομματα.   
Στοχος μας  ειναι να γινουμε  ενα ευνομουμενο κρατος το οποιο θα 
λαμβανεται σοβαρα υποψη απο τις αλλες χωρες με θετικα αποτελεσματα σε 
ολα τα προβληματα μας,  βεβαιως και στο Εθνικο.   
 
Μια παρενθεση εδω παρακαλω  για να αναφερουμε οτι θα ηταν πιθανα πολυ  
χρησιμο αν μπορουσαμε να επαναφερουμε τους αρχαιους θεσμους της  
ΜΟΜΦΗΣ,  του  ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ  και της  ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   και καποτε ισως αυτο θα το καταφερουμε.    



 
Κυριες και κυριοι τα αλλα  ευχαριστα νεα ειναι οτι :  
Για τον Ζυγο  δεν υπαρχουν  κομμουνιστες, καπιταλιστες, σοσιαλιστες  κλπ. 
Ολες  οι σχετικες μπουρδο-φιλοσοφιες που καποιοι διανοηθηκαν παλια  σε 
μακρινες στεππες και ερημους,  για να σταμπαρουν και να μαντριζουν τον 
λαο σαν προβατα δεν εχουν καμια απολυτως σχεση με αυτο το νησιδιο και  
τους διαφορους  κατοικους του,   που απειλουνται με εξαφανιση.  
 
Υπαρχουν μονο δυο κατηγοριες πολιτων : Η Α κατηγορια ειναι πολυχρωμοι  
και ζωντανοι πολιτες   (  πατσαλοπολιτες οπως θα ελεγαν οι Μορφιτες  )   και  
ειναι  αυτοι που θετουν το συλλογικο καλο πανω απο το προσωπικο , γελουν 
με τα χαλια μας μεν............... αλλα ειναι αποφασισμενοι να λαβουν μετρα για 
να βελτιωσουν την κατασταση    και αυτοι ειμαστε ολοι εμεις του  Ζυγου!  
 
Η   Β κατηγορια ειναι  αυτοι  που θετουν το προσωπικο τους καλο  πανω απο 
το συλλογικο,  δεν γελουν,  μονο γκρινιαζουν και θελουν  κι αλλα να φαν σε 
βαρος του συμπολιτη τους.  Τα κακα νεα  ειναι οτι εχουμε ηδη  φαει  την 
Κυπρον ολη  ( οπως τα κουλλουρακια ) , και  δεν εχει τιποτε αλλο να μας 
προσφερει  ουτε και μπορουν πλεον τα κομματα  να υποσχονται θεσεις            
 
Επομενως , ειναι τωρα καιρος,  οπως ειπε πριν πολλα χρονια  καποιος πολυ 
μεγαλος  ηγετης,  να σκεφτουμε ολοι τι εχουμε να προσφερουμε σ αυτο τον 
τοπο για τις μελλοντικες γενιες και οχι τι μπορουμε να παρουμε απο αυτον. 
Το ονομα αυτου του ηγετη δεν μπορει να αναφερθει σ αυτη την μπανανια, το 
ξερουν ομως αρκετοι απο εσας.    
 
Σε  τελικη αναλυση λοιπον  και επειδη ξεκινουμε την κατηγοριοποιηση απο 
τα εθνικα συμφεροντα και υστερα οι εισφορες στις ΚΑ ....  
οι ανθρωποι του Ζυγου ειναι   πολιτες ΑΒ Θετικοι .............. 
 
( ετσι φερνουμε  τζαι  λλιους γιατρους στο κινημα )  
 
οι δε φαγαδες αλλοι ,..... ειναι ΒΑ Αρνητικοι     
μετα οι καλυτεροι  ειναι οι ΑΑ Θετικοι δηλαδη τα Στελεχη μας που ειναι 
Κυβερνητικοι και οι ΒΒ Αρνητικοι οι οποιοι ειναι πιθανα περαν επισκευης.  
 
 Βεβαια υπαρχουν και οι χουλιγκανς .... αυτοι ομως  ανηκουν σε αλλο 
πλανητη.  

 
Ο Ζυγος ειναι Κινημα διαφορετικο και πρωτοποριακο διοτι  
 

- Δεν θα προσφέρει οποιoδήποτε μισθο ή άλλο όφελος στα  στελέχη της 
Κεντρικής Επιτροπής του 



- Τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής θα έχουν μόνο πατριωτικές και 
καθόλου πολιτικές φιλοδοξίες. 

- Οι  Βουλευτες του  θα κανουν  το πολυ δυο θητείες,  εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων , για να μην μαθουν να καλοκαθονται στις καρεκλες και 
να αρχισουν τα κολπα και τις μασες.  

- Τα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία του  θα είναι ανοικτά για 
δημόσιο έλεγχο. 

- Θα προωθησει  υποψηφιους απο διαφορους χωρους και ολοι οι 
ανιδιοτελεις  ΑΒ Θετικοι πολιτες θα θεωρηθουν καταλληλοι για 
Βουλευτες και ζητουμε  και  γεωργοκτηνοτροφους παρακαλω.  

 
Η προσπάθεια μας θα είναι μακροχρόνια, ανεξάρτητα απο τα αποτελέσματα 
των  εκλογών,  διότι η παρουσια του Ζυγου ειναι μονιμη και επιτακτική 
ανάγκη για τον τόπο μας. Θα υπάρξουν  δυσκολίες αλλά ελπιζουμε  ο πολιτης 
να υιοθετήσει τελικα   την προτασή μας αποβαλλοντας  ταυτοχρονα την  
καταστροφική πόλωση που του έχει επιβληθεί για να τόν ελέγχουν. 
 
 Βεβαια το πιο δυσκολο δεν ειναι η εκλογη Βουλευτων   αλλα πως θα 
πετυχουν την δυσκολη αποστολη τους . Το σκεφτηκαμε λοιπον καλα και λεμε 
οτι : 
 
Για να μπορέσουν οι Βουλευτές να είναι αποτελεσματικοί  θα   
καθοδηγούνται από άριστο τεχνοκρατικο  προσωπικο απο ολους τους 
κλαδους  οι οποίοι θα ασχολούνται  με τα διάφορα θέματα του τόπου μας και 
τους οποίους θα μπορεί ο Κύπριος πολίτης να εμπιστευτεί για την επίλυση 
των προβλημάτων της χώρας. Κινητηρια δυναμη θα ειναι οι επιχορηγησεις 
Βουλευτων και περισσοτερο κονδυλια απο την  ΕΕ για ερευνες και μελετες 
που θα κανει ο Ζυγος.  
 
Εδω σας ανακοινωνω οτι το πρωτο νομοσχεδιο που θα υποβαλει στη Βουλη ο 
πρωτος Βουλευτης του Ζυγου που θα εκλεξετε,  θα προτεινει  μειωση των 
μισθων των βουλευτων και της Βουλευτικης επιχορηγησης κατα 25 %, 
ακυρωση της ασυλιας ,  του αφορολογητου αυτοκινητου,  του 
συνυπολογισμου του γραμματειακου επιδοματος τους στη συνταξη,  που 
παιρνουν κ.α.  
 
Καταληγοντας  απευθυνομαστε  στον Πολιτη και προτεινουμε : 
 

1. Σε αυτους που μια ζωη ψηφιζουν τα κομματα που τους χαιδευουν τα 
αυτια να το ξανακανουν αφου τους αρεσουν τα χαδια ,  αλλα 
τουλαχιστον να τους πουν ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ  οτι ειναι η 
τελευταια τους ευκαιρεια να καθαρισουν τον σταυλο του Αυγεια που 



εχουν δημιουργησει. Επισης να μην ψηφισουν κανενα υποψηφιο 
βουλευτη που ειναι ηδη στην Βουλη δυο θητειες.  

2. Σε αυτους που σκεφτονται να ψηφισουν Λευκο, Ακυρο η καθολου,  να 
σκεφτουν καλα και να μην μην το κανουν,  διοτι ετσι ενδυναμωνουν 
απευθειας το σαθρο  κατεστημενο. Σε αυτους  λεμε οτι εχουν στα χερια 
τους το μελλον των παιδιων ολων μας  και τους ζητουμε να ψηφισουν 
την ρεαλιστικη εναλλακτικη λυση που προσφερει ο Ζυγος για να 
βελτιωσουμε την κοινωνια μας.  

 
Το εργο της προσελκυσης των Λευκων και αλλων ψηφων θα ανατεθει σε 
ομαδα απο στελεχη  και  η κα. Ερση Οικονομιδου θα σας παρουσιασει ενα 
απο τους πρωτους συν-ιδρυτες του Ζυγου και πρωτο υποψηφιο Βουλευτη της 
Αμμοχωστου τον κ. Δημητρη Λορδο,  ο οποιος επιμεληθηκε τις 
προγραμματικες θεσεις μας .  
 
Τελειωνω και ευχαριστω τον αφανη φιλο και συν- ιδρυτη,  τα ιδρυτικα 
στελεχη και μελη που πιστεψαν τοσο ευκολα στην ιδεα του Ζυγου,  τα 
στελεχη αλλων κομματων που βοηθησαν και παλι αφανως...... εστω και με 
μια απλη φραση η νεψιμο  στα αρχικα κρισιμα σταδια και τον Νισιαν του  
Μεγκαπριντ που του αρεσε η ιδεα και εκαμε τις μπανανες δωρεαν για να 
μπορεσει και αυτος οπως και εγω ...... (   ελπιζω και εσεις )  να 
περπατησουμε  επιτελους μετα απο 10 χρονια περιπου  με ισιο σβερκο.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ    
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


