
Γυναίκες της Ελλάδος, με τις γυναίκες-πολίτες του κόσμου και με τους άνδρες που έχουν καλή θέληση και 

που σας υποστηρίζουν, ήρθε η ώρα να οικοδομήσετε μια νέα κοινωνία! Τα πάντα είναι στο χέρι σας! Η 

εποχή που ζούμε είναι μοναδική. 

Γυναίκες της Ελλάδος, είστε ο σπόρος της Κοινωνίας της Τρίτης Χιλιετίας. Το τρένο της μεγάλης 

Ιστορίας του Ανθρώπινου Πολιτισμού είναι στο σταθμό της Αθήνας: 

 

ΠΑΡΤΕ ΤΟ ! 
 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ. 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΑ ΤΗΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΩΘΗΣΗ. 

 

Η Ελλάδα δεν είναι χώρα όπως όλες οι άλλες. Η Ελλάδα είναι η πηγή της διάδοσης των δημοκρατικών ιδεωδών, 

όπου πρίν 2500 χρόνια γεννήθηκε η « Πρώτη Δημοκρατία ». Η Ελλάδα θα είναι αυτή που θα δώσει σε αυτό το 

πολιτικό σύστημα τις ουσιαστικές  τελικές ιδιότητες της « Τετελεσμένης Δημοκρατίας » στην Τρίτη Χιλιετία. Η 

κατάσταση της ανθρωπότητας δεν μπορεί να συνεχιστεί με την τρέχουσα λογική για αρκετό καιρό. Επίσης είναι 

σαφές ότι οι ανακατατάξεις της ελληνικής δημόσιας ζωής δεν θα σταματήσουν να μας προκαλούν ερωτήματα 

και να μας ενθαρρύνουν για περισσότερη δράση. Πράγματι, καμία δομημένη μεταρρύθμιση, καθοδηγημένη από 

ένα διαδεδομένο ιδανικό, δεν μπορεί να οργανωθεί με την τρέχουσα λειτουργία του ελληνικού κράτους, το 

οποίο είναι τόσο λίγο δημοκρατικό όσο και οι άλλες « δημοκρατίες » μας.  

Το μέλλον του πλανήτη μας βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι με δύο πιθανούς προορισμούς : 

Την «Νέα Τάξη Πραγμάτων» ή τον «Πολιτισμό της Τρίτης Χιλιετίας ». 

Δεν υπάρχει τρίτος προορισμός. Η μεγαλύτερη ώθηση θα προέλθει από την Ελλάδα και όχι από κάπου αλλού. Η 

« Νέα Τάξη Πραγμάτων » αναμένεται από τους περισσότερους ανθρώπους, είτε το θέλουν είτε όχι. Μας είπαν 

τόσες φορές ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση! Μερικοί απο αυτούς ελπίζουν να τους προσφερθούν 

πολλά οφέλη, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων θα μπορεί μόνο να της υποταχθεί. Οι φόβοι των 

ενημερωμένων ανθρώπων δεν είναι υπερβολικοί δεδομένων των καταστροφών που είναι ήδη σε εξέλιξη...και 

των προγραμματισμένων καταστροφών που έρχονται. Αυτή η εποχή ετοιμάζεται από την εγκληματική κάστα 

των μεγάλων τραπεζιτών, η οποία εδώ και δυόμιση αιώνες, εργάζεται για την έλευση της « Νέας Τάξης » της, 

χτυπώντας τον  κόσμο με οικονομικές κρίσεις, πολέμους και ληστείες. Αυτήν την εποχή αναμένουν καθάρματα 

που δεν έχουν όρια, οι οποίοι για να υποτάξουν τον κόσμο στον δικό τους « νόμο » , δεν θέλουν να υπόκεινται 

σε κανένα νόμο. Η αλήθεια είναι ότι ο αρχηγός τους αυτή τη στιγμή είναι το « χρήμα τους » ή μάλλον το χρήμα 

που μας λήστεψαν, τον καρπό της δουλειάς μας και  των γονιών μας. Οι αυτόκλητοι ηγέτες των πολυεθνικών 

εταιρειών, μεθυσμένοι απο τις υποσχέσεις των banksters για χρήμα, παραιτήθηκαν με αντάλλαγμα 

προσοδοφόρες συμβάσεις και την υποταγή τους. Εξίσου εξευτελιστική υποταγή επιβάλλεται ή γίνεται αποδεκτή 

από τους περισότερους πολιτικούς, ΜΜΕ και στρατιωτικούς, που προτιμούν να κοιτούν αλλού όταν οι 

ολιγάρχες τους προσβάλουν δημόσια (1). Το πνεύμα τους  είναι τόσο διεφθαρμένο, που όλοι τους ατιμώρητα 

κάνουν χρήση και κατάχρηση της ολοκληρωτικής εξουσίας, που διεκδικήσαν χάρις σε τακτικές υπόγειας 

χειραγωγήσης που διοργανώθηκαν στη σκιά των κοινωνιών τους (2). Εν τω μεταξύ, είναι σίγουροι ότι οι ίδιοι 

και οι απόγονοί τους θα αποφύγουν τις συνέπειες του νοσηρού παραληρήματός τους, επεκτείνοντας την 

ολοκληρωτική εξουσία τους σε όλoν τον πλανήτη. Οι απαρχές αυτής της μεγάλης τραγωδίας πολλαπλασιάζουν 

τον ενθουσιασμό τους, ενώ ταυτόχρονα σκουραίνουν καθημερίνα τον δικό μας ουρανό. Πράττουν ακούραστα 

για να συνεχίσουν να ελέγχουν την ασφυκτική πίεση της « τάξης » τους και το ρυθμό του σεναρίου τους, στη 

μέση ενός όλο και πιο ταραγμένου όχλου πολιτών. Ενός όχλου πολιτών που παρά την αποχαυνωτική 

προπαγάνδα που υπέστη, αισθάνεται με αυτή τη « προγραμματισμένη διαταραχή » το πεπρωμένο του να του 

διαφεύγει και να πηγαίνει προς το χειρότερο. Απλά δείτε πώς προπαρασκευάζεται απο την FEMA στις ΗΠΑ, η 

τελική καταστροφή της δημοκρατίας, όσης μας έχει απομείνει (3). Πράγματι, ποτέ δεν είχε συγκεντρωθεί τέτοια 

καταστροφική δύναμη, ούτε είχαν κινητοποιηθεί τέτοιοι βιομηχανικοί υλικοί πόροι. Ποτέ δεν εργάστηκαν τόσο 

δυναμικά και ύπουλα τα ΜΜΕ για να υποτάξουν τους εγκεφάλους μας. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο 

αίνιγμα της εποχής μας...πώς μια τέτοια συγκέντρωση νοημοσύνης, με μείγμα οικονομικών και βιομηχανικών  

δυνατοτήτων, μπόρεσε να κατευθύνει την ενέργειά της μόνο προς την παραγωγή εργαλείων θανάτου και 

κυριαρχίας ; Εδώ και 250 χρόνια προετοιμάζονται φοβερές καταστροφές. Πώς μπόρεσε αυτή η ομάδα ανδρών 

να δείξει τέτοια εμμονή στην προετοιμασία οικονομικών κρίσεων και πολέμων, χωρίς ούτε μία αναλαμπή στη 

συνείδηση τους, που θα τους οδηγούσε κάποια μέρα να γυρίσουν πίσω ; Αυτή η ερώτηση δεν έχει απαντηθεί για 

την ώρα. Η δικτατορική τους δράση, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα βασικά θεμέλια του ανθρώπινου 

πολιτισμού, θα καταλήξει σε φιάσκο. Μην αμφιβάλλετε. Η « Νέα Τάξη Πραγμάτων » θα ντροπιάσει όλους 

εκείνους που έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με αυτήν την αξιολύπητη και απελπιστική περιπέτεια. Παρόλο 

που αυτοί είναι πολλοί και τα συμφέροντά τους τεράστια, υπάρχει μια άλλη επιλογή : είναι η κατασκευή του 

« Πολιτισμού της Τρίτης Χιλιετίας ». Είναι ο δεύτερος προορισμός ... στον οποίον ορισμένες προσωπικότητες 

με πιο ευγενή πολιτική συμπεριφορά διαλέξαν να συμμετέχουν, όπως ο Lincoln ή ο Jefferson. Κάποιοι 

πλήρωσαν με τη ζωή τους όπως τα αδέλφια Kennedy ή με την καριέρα τους, όπως ο στρατηγός Ντε Γκωλ (4). Η 



« Κοινωνία της Τρίτης Χιλιετίας » είναι πραγματικότητα και γεννήθηκε το 2012 (5). Είναι σε καλό δρόμο, 

ακόμη και αν τα περισσότερα ΜΜΕ τον αγνοούν. Ομοίως αγνοούν και την δράση της « Βιoσφαίρας για αύριο », 

που έχει ξεκινήσει από το 1989. 
 

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ  ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΉ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ; 
 
Ο « Ηomo Bellicus »; Προς το παρόν θα πρέπει να ξεκουραστεί. Οι αντιδράσεις του έχουν επηρεαστεί πολύ από 

τους αγώνες που έχει δώσει ανά τους αιώνες. Πολύ συχνά, βλακωδώς θα έλεγα, παραμένει κυρίαρχος, παρά τις 

κυρώσεις της  Ιστορίας, που δεν παραλείπει να του δώσει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Βεβαίως, υπάρχει και ο 

« Αληθινός Άνθρωπος », ο οποίος, παρά τις αμέτρητες μάχες, ποτέ δεν παρέκκλινε απο τις αξίες και τις αρχές 

που εμφάνισαν και βίωσαν τα μεγαλύτερα μυαλά. Εκείνοι που έχουν κάνει την μη-βία, την αδελφοσύνη, τον 

σεβασμό προς τους άλλους πολιτισμούς μία σανίδα σωτηρίας που ποτέ δεν πρόδωσαν. Θα είναι πολύτιμη η 

υποστήριξή του, επειδή προφανώς η γυναίκα είναι ο πρωταγωνιστής στη γέννηση του κινήματος αυτού. 
 
Η εμπνευσμένη γυναίκα; Το ότι οι γυναίκες θα έχουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην έλευση του « Πολιτισμού 

της Τρίτης Χιλιετίας » μπορεί ο καθένας να το δεί με διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, θα μπορούσε να είναι 

ένα ευχαριστώ για το ρόλο της, συχνά άχαρο αλλά απαραίτητο, που έχει παίξει από την αρχή της εξέλιξης του 

ανθρώπινου πολιτισμού. Δεύτερον, θα μπορούσε να είναι μια αποζημίωση για τις αδικίες που ο άνδρας την 

έκανε να υπομένει από την αρχή του χρόνου. Τρίτον, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αργή εξέλιξη του 

δημοκρατικού μας συστήματος, προς πολιτικές ίσης μεταχείρισης, η οποία παραμένει ένα πολύ μακρινό ιδανικό. 

Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. 
 
Μοναδική, με την έννοια ότι μόνο αυτές είναι σε θέση να απορρίψουν τα βασικά ελαττώματα της πολιτικής 

λειτουργίας, τα οποία την εμποδίζουν να εξυπηρετήσει τα δημόσια συμφέροντα (κομφορμισμός, σύλληψη των 

δικτύων απόφασης υπέρ μιας μειοψηφίας και ιδιωτικών συμφερόντων, δωροδοκία, κ.λ.π...). 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το 99% της εμφανής Ολιγαρχίας της « Νέας Τάξης Πραγμάτων » αποτελείται από 

άνδρες. 

Απαραίτητη, επειδή δεν είναι ρεαλιστικό να αναδυθεί ένας πολιτισμός προόδου χωρίς να εξασφαλιστεί η Ειρήνη 

για όλους τους λαούς. Μόνο αυτές μπορούν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα 

προς τα εμπρός, χωρίς να πέσουν στα θανατηφόρα δίχτυα των ομάδων πίεσης του χρηματοπιστωτικού και 

βιομηχανικού κλάδου, που προκαλούν τακτικά πολέμους, οικονομικές καταστροφές, οικολογικές καταστροφές 

και ανθρώπινα δράματα που προκαλούν πόνο. 
 
Για να σηματοδοτηθεί η έναρξη της Νέας Χιλιετίας, κάθε χώρα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η κυβέρνηση της 

είναι κατασκευασμένη 100% από γυναίκες. Ομάδες γυναικών θα οργανωθούν ανά τον κόσμο για να 

ενθαρρύνουν τους πολίτες να αποκτήσουν και οι ίδιοι, από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, την οργάνωση των 

τριών πρώτων δημοψηφισμάτων. Ο σκοπός είναι να επικυρώσουν όλοι οι λαοί αυτούς τους στόχους και να 

καταργήσουν την τιμωρία του πολέμου. Αυτό περιλαμβάνει την υπογραφή του Σχεδίου Εθνών του Κόσμου για 

μια κοινή αμυντική γραμμή. Είναι επιτακτική ανάγκη οι γυναίκες να είναι οι κύριοι εφαρμοστές  του παρόντος 

προγράμματος. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να λάβει τη σημασία που πρέπει, ώστε οι γυναίκες να πάρουν το 

σημαντικό ρόλο στη δημόσια ζωή σε όλο τον κόσμο. Έτσι, με κρίσιμες δράσεις, θα μπορέσουν να ωθήσουν το 

μέλλον της ανθρωπότητας στο χρόνο, «  όταν τα έθνη δεν θα μαθαίνουν πια τον πόλεμο ». Και αυτό, με σκοπό 

την επίτευξη του στόχου αυτού σε λιγότερο από είκοσι χρόνια, δηλαδή ούτε σε μια γενιά! Μία κυβέρνηση 

απαρτισμένη από γυναίκες θα είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τις γυναίκες και τους άνδρες του κόσμου να 

συνειδητοποιήσουν ότι μια νέα εποχή αρχίζει. Η πρώτη δημοκρατική συνέλευση της Αθήνας αποτελούνταν από 

άνδρες μόνο. Τουλάχιστον, η πρώτη κυβέρνηση της Τετελεσμένης δημοκρατίας του ελληνικού λαού θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένη 100% απο γυναίκες. Θα είναι ένας ισχυρός τρόπος για να σηματοδοτηθεί η έλευση 

του « Πολιτισμού της Τρίτης Χιλιετίας » και για να δούμε ότι η Αδελφότητα δεν είναι μόνο ένα θέμα 

συζήτησης. Θα είναι η εξέλιξη προς ένα λαμπρό επίτευγμα. Ετσι θα περάσουμε απο την « Πρώτη Δημοκρατία » 

στην « Τετελεσμένη Δημοκρατία ». 

Κύριοι πρωταγωνιστές μπορούν να είναι μόνο οι γυναίκες, οι οποίες είναι καθοδηγημένες από τις υψηλότερες 

αξίες. Ο νέος πολιτισμός είναι η αντίθεση και η εναλλακτική λύση στην « Νέα Τάξη Πραγμάτων ». 

Σήμερα, στην Ελλάδα, όπως και σε όλες σχεδόν τις χώρες, οι διάφορες πολιτικές παρατάξεις, πέρνούν ζωή 

κυρίως από άνδρες που παλεύουν για απαρχαιωμένες αρχές, για ιδιωτικά συμφέροντα και μάταια θέματα.  

Εν τω μεταξύ η ολιγαρχία χαίρεται. Το πρόγραμμά της πάει μπροστά! Η κοινωνική έκρηξη είναι κοντά! Ο 

ολοκληρωτισμός προσκαλείται στα μυαλά μας και ο μιλιταρισμός στα κράτη μας. Η Οικονομική λογική που 

χειρίζεται τις πολυεθνικές εταιρίες και το πολιτικό παιχνίδι είναι έτοιμη να ρίξει τον πολιτισμό μας μέσα σε μία 

δικτατορική νύχτα για το μεγαλύτερο όφελός της ... τουλάχιστον γι’αυτό είναι πεπεισμένη. 

 

Μετά τη γέννηση της « Νέας Τάξης Πραγμάτων », πολιτικές προσωπικότητες μεγάλης αξίας και ενεργοί 

πολίτες, θαρραλέα ξεσηκώθηκαν κατά αυτής της ατιμίας, όπως μεταξύ άλλων ο JF Kennedy, για να 



προετοιμάσουν έναν άλλο δρόμο : τον δρόμο της παγκόσμιας ανανέωσης του πολιτισμού μας. Όλοι τους 

προέβλεψαν την επιδείνωση της κατάστασης της κοινωνίας μας. Πολύ νωρίς συνειδητοποίησαν τον επιβλαβή 

ρόλο των ιδιωτικών και  κρυμμένων δυνάμεων, που συμμετέχουν σε αυτήν την εξέλιξη με στόχο να 

υποδουλώσουν τους ανθρώπους και συνεπώς να ικανοποιήσουν τη δίψα για κυριαρχία της κάστας τους. Το έργο 

τους θα παράμενε ασήμαντο και γελοίο αν δεν ήταν εγκληματικό όσο κανένα άλλο πριν από αυτό και όσο 

κανένα άλλο που θα μπορέσει να το ξεπεράσει στο μέλλον. 
 
Ο αποικισμός της Ελλάδας, της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου δεν είναι αναπόφευκτος. 

Εν τω μεταξύ, ο αποικισμός και η καταστροφή της Ελλάδας και η υποδούλωση του λαού της βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν ήδη πληγωθεί σοβαρά. Η τελική πορεία της ολιγαρχίας 

αντηχεί έναν ήχο καταστροφής από τον οποίον όλοι πίστευαν ότι θα ξέφευγαν στους περασμένους αιώνες. 

Διασκορπίζουν  τα θέματα διαφωνίας στις ειδήσεις για να διεγείρουν τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο 

εξτρεμισμός αυξάνεται απότομα, λες και οι ριζοσπαστικές ιδέες είναι η λύση! Το πρόγραμμα της Βιοσφαίρας 

για αύριο που συνδυάζει λογικές και θαρραλέες μεταρρυθμίσεις αλλά και μία δυναμική στρατηγική για ταχεία 

εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων, παραμελείται συστηματικά εδώ και 23 χρόνια! Είναι το μόνο 

πρόγραμμα που στις τελευταίες γαλλικές προεδρικές εκλογές είχε « ξεχαστεί » από όλα τα ΜΜΕ. 
 

Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ...ΕΜΕΙΣ ! 

Η εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι μία σκηνή όπου γίνονται αλλαγές τακτικά, οι οποίες μπορούν σε ορισμένες 

περιπτώσεις, να είναι ξαφνικές και απροσδόκητες. Η εποχή μας έχει όλα τα χαρακτηριστικά μίας περιόδου που 

έχει « ανάγκη » αυτό το είδος εκδηλώσεων. Επίσης, η ανθρώπινη ψυχή είναι έτοιμη για τέτοιες αλλαγές. Έχει 

περιοδεύσει σε όλες τις οφθαλμαπάτες που μεταφέρθηκαν στην κοινωνία μας. Η εικόνα της στον εγωιστικό και 

ατομικιστικό καθρέφτη καταστρέφει συστηματικά όλα της τα καπρίτσια ευτυχίας, στην κυριαρχία και την 

εκμετάλλευση του ανθρώπου, μέσα από την κοινωνική τάξη, το κράτος, τη ράτσα και το έθνος. Οι άνθρωποι θα 

μάθουν γρήγορα ότι είναι ζωτικό και επείγον να αλλάξουν τις προσωπικές τους αξίες και τις αρχές της 

λειτουργίας της κοινωνίας. 

Ο κόσμος είναι έτοιμος να ζήσει αυτή την δοκιμασία χάρη στη δράση των ένδοξων προγόνων μας. Οι 

προσωπικότητες, που έχουν αγωνιστεί για τη δημιουργία ενός πολιτισμού της ειρήνης και της προόδου, 

πληρώνοντας συχνά με την ζωή τους ή την καριέρα τους, είναι αδύνατον να μπούν σε έναν κατάλογο. Οι πιο 

διάσημοι άφησαν ίχνη που μας παρακινούν καθημερινά (μπορείτε να βρείτε μερικούς στην ιστοσελίδα 

www.dakttari.org). Έτσι, δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε από τη συνεχόμενη παρουσία των θεωριών της « Νέας 

Τάξης Πραγμάτων » στα ΜΜΕ. Ο αγώνας των πολιτών τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά το αποτέλεσμα 

των ουσιαστικών εργασιών που ανέλαβαν, κάτω από κάθε συνθήκη, τα μεγαλύτερα μυαλά. 

Ο Kennedy και ο de Gaulle έδειξαν πως μερικοί άνθρωποι, που δεν έχουν τις  ίδιες πολιτικές απόψεις μπορούν 

να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα με μια ενιαία ώθηση, ακόμα και πολύ καιρό μετά το τέλος της ζωής 

τους...ειδικά αν καθοδηγούνται από την υπεράσπιση του γενικού συμφέροντος. 

Ο στόχος ήταν, και θα είναι πάντα, να οικοδομήσουμε μία οικουμενική συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών, 

βασισμένη σε μία πραγματική δημοκρατία, με στόχο η πρόοδος να είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες του 

κόσμου σε μία εποχή ειρήνης. Αυτή η προσέγγιση θα είναι αξιόπιστη μόνον εάν στους πολίτες δοθούν τα μέσα 

για να επηρεάσουν την οργάνωση των παγκόσμιων υποθέσεων, με ισχυρά εργαλεία που θα μπορούν να είναι 

εύκολα αποδεκτά από όλες τις χώρες του κόσμου. Οι προτάσεις της « Βιοσφαίρας για αύριο » είναι όντως 

πρωτότυπες αλλά πραγματικά απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των χωρών μας. 

Είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, επείγον για την υπόλοιπη Ευρώπη και αναπόφευκτο για τις άλλες 

ηπείρους. Ο παλμός των γυναικών θα κάνει την Ελλάδα και έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών του κόσμου να 

συμμετάσχουν σε αυτόν τον δρόμο. 

Δεν θα είναι τα μαύρα πρόβατα που αρνούνται την παγκοσμιοποίηση αλλά οι πρόσκοποι που θα οδηγήσουν την 

ανθρωπότητα σε έναν κόσμο ειρήνης και προόδου. 

 

PJ: (1) (Kissinger) Οργανισμοί (2), FEMA στις ΗΠΑ (3) Kennedy, (4) Στρατηγός de Gaulle (5) Ο « Πολιτισμός 

της Τρίτης Χιλιετίας » γεννήθηκε το 2012. (6) Η Μεγάλη Απάτη του JF Gayraud. 

 

 

 


