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«Το παλιό πεθαίμει, το καιμούργιο πασχίζει μα
γεμμηθεί, ζούμε στημ εποχή τωμ τεράτωμ...»
Ταϊπαραπάξυϊμόηιαϊ αξσιπροςυπεύοψξϊπμήρυφϊ σθξϊπερίοδοϊςσθξϊοποίαϊ ωούνε.ϊ Ηϊ άξοικθϊ συξϊ
λοιξυξιλώξϊαηώξυξϊλαιϊθϊαξσίδραςθϊσοψϊμαούϊεξάξσιαϊςσθξϊεκατμίυςθϊλαιϊσθξϊζσώχειαϊδείχξοψξϊόσιϊ
σοϊςύςσθναϊδεξϊνπορείϊξαϊςσατείϊνεϊσοψϊόροψφϊποψϊσοϊείχανεϊηξυρίςειϊνέχριϊσώρα.ϊΑψσόϊόνυφϊποψϊ
νέξειϊ αξοιχσόϊ λαιϊ είξαιϊ λαιϊ σοϊ νεηάμοϊ ςσοίχθναϊ ηιαϊ σοϊ ζοισθσιλόϊ λαιϊ σοϊ ερηασιλόϊ λίξθναϊ είξαιϊ σιϊ ταϊ
δθνιοψρηθτείϊνέςαϊαπόϊσαϊερείπιαϊσοψϊ''παμιού''.ϊΣεϊσέσοιεφϊιςσοριλέφϊςσιηνέφϊαξοίηοξσαιϊδψοϊδρόνοι.ϊ
Νϊ έξαφϊ είξαιϊ αρλεσάϊ εμπιδοζόροφϊ λαιϊ νπορείϊ ξαϊ οδθηήςειϊ ςσθϊ δθνιοψρηίαϊ εξόφϊ επαξαςσασιλούϊ λαιϊ
ναωιλούϊλιξήνασοφϊποψϊταϊαμμάκειϊσθξϊπαρούςαϊλοιξυξιλήϊλασάςσαςθϊομολμθρυσιλά,ϊεξώϊοϊάμμοφϊςεϊ
έξαϊαλόναϊπιοϊβατύϊλοιξυξιλόϊνεςαίυξαϊςσοξϊοποίοϊταϊέχειϊπρυσαηυξιςσιλόϊρόμοϊοϊζαςιςνόφ.ϊ
Ηϊ αψσαρχιλοποίθςθϊ σοψϊ λράσοψφϊ σαϊ σεμεψσαίαϊ 2ϊ χρόξιαϊ εξϊ νέςυϊ οιλοξονιλήφϊ λρίςθφϊ έχειϊ
εξιςχύςειϊσθξϊεδραίυςθϊζαςιςσιλώξϊαξσιμήγευξ.ϊΓίξαιϊλοιξόφϊσόποφϊόμυξϊόσιϊσαϊσεμεψσαίαϊδύοϊχρόξιαϊ
θϊ αςσιλήϊ σάκθϊ νέςυϊ συξϊ λψβερξήςευξ,ϊ έχειϊ επιβάμμειϊ ςλμθράϊ νέσραϊ λαιϊ ηλρένιςεϊ σιφϊ λασαλσήςειφϊ
ομόλμθρυξϊαιώξυξϊνεϊνοξαδιλόϊςλοπόϊσθξϊδιαςζάμιςθϊσθφϊεκοψςίαφϊσθφϊπάξυϊςσοξϊερηαωόνεξοϊμαόϊ
λαιϊσθξϊπροςσαςίαϊσθφϊλερδοζορίαφϊσθφ.ϊΠμέοξϊείξαιϊαδύξασοϊεξϊνέςυϊνιαφϊσόςοϊβατιάφϊοιλοξονιλήφϊ
λρίςθφϊξαϊψπάρκοψξϊπαραχυρήςειφϊαπόϊσθξϊπμεψράϊσοψϊλεζαμαίοψϊυφϊέξαϊξέοϊλοιξυξιλόϊςψνβόμαιοϊ
σοϊοποίοϊταϊεξςυνασώξειϊξεομαίαϊλαιϊερηαωονέξοψφ.ϊΗϊπραηνασιλόσθσαϊαψσήϊοδθηείϊσιφϊλψβερξήςειφϊ
ξαϊεπιμέηοψξϊνιαϊςζοδρήϊαξσιπαράτεςθϊνεϊσοψφϊσεμεψσαίοψφϊθϊοποίαϊαποσεμείϊέξαϊνείηναϊπομισιλήφϊ
λαιϊ οιλοξονιλήφϊ βίαφ.ϊ Λέςαϊ ςεϊ νιαϊ σόςοϊ οκψννέξθϊ λασάςσαςθϊ είξαιϊ αδύξασοϊ σοϊ λεζάμαιοϊ ξαϊ βρειϊ
ςψννάχοψφϊ ςσοψφϊ ερηαωονέξοψφϊ λαιϊ ςσθξϊ ξεομαία,ϊ λάσιϊ ποψϊ αποδειλξύεσαιϊ λαιϊ απόϊ νιαϊ ςθναξσιλήϊ
άξοδοϊςσιφϊλιξθνασιλέφϊδιερηαςίεφϊνεϊσιφϊπμασείεφϊλαιϊσιφϊαπερηίεφϊξαϊδεςπόωοψξϊσοξϊσεμεψσαίοϊχρόξο.ϊ
Λπροςσάϊςσθξϊαπειμήϊεξόφϊναωιλούϊλιξήνασοφ,ϊσοϊλράσοφϊαξσιδραςσιλοποιείσαιϊλαιϊπροςπατείϊνεϊλάτεϊ
σρόποϊξαϊσρονολρασήςειϊσοϊμαό,ϊεκαπομύοξσαφϊςλμθρήϊλασαςσομήϊςσοψφϊδρόνοψφϊλαιϊεζαρνόωοξσαφϊ
ςλμθράϊοιλοξονιλάϊνέσραϊποψϊλασαμύοψξϊσοϊδιλαίυναϊςσθξϊωυή.ϊ
Ηϊ αξσιδραςσιλήϊ αψσήϊ νεσάμμακθϊ σοψϊ λράσοψφϊ λαιϊ συξϊ νθχαξιςνώξϊ σοψϊ έχειϊ ςψνβάμμειϊ ςσθξϊ
άξοδοϊσυξϊαλροδεκιώξϊζαιξόνεξυξϊσοξϊσεμεψσαίοϊλαιρόϊνεϊπιοϊχαραλσθριςσιλήϊσθξϊάξοδοϊσθφϊΧρψςήφϊ
Αψηήφϊςσιφϊσεμεψσαίεφϊβοψμεψσιλέφϊελμοηέφ.ϊΚάποιοιϊβαςιλοίϊπαράηοξσεφϊποψϊεξίςχψςαξϊσοξϊζαςιςνόϊ
λαιϊσαψσόχροξαϊψπήρκαξϊεπιμοηέφϊσυξϊλψβερξήςευξϊσθξϊσεμεψσαίαϊπερίοδοϊείξαιϊοιϊεκήφ:
>> Τοϊ αςσιλόϊ νπμολϊ εκοψςίαφϊ ςσθξϊ προςπάτειαϊ
σοψϊ ξαϊ αποσάκειϊ απόϊ πάξυϊ σοψϊ σθξϊ εψτύξθϊ ηιαϊ σθξϊ
εκατμίυςθϊ σοψϊ μαούϊ λαιϊ σθξϊ αξερηία,ϊ διανορζώξοξσαφϊ
σθξϊ λοιξήϊ ςψξείδθςθϊ νεϊ σέσοιοξϊ σρόποϊ ποψϊ ξαϊ νθξϊ
ςσρέζεσαιϊ εξαξσίοξϊ σοψ,ϊ βρήλεϊ ςσοϊ πρόςυποϊ συξϊ
νεσαξαςσώξϊ σοξϊ βαςιλόϊ ψπαίσιο (επίϊ σθφϊ οψςίαφϊ σοϊ
εκιμαςσήριοϊ τύνα).ϊ Ηϊ αξάδεικθϊ σοψϊ νεσαξαςσεψσιλούϊ
ωθσήνασοφϊλαιϊσθφϊαπειμήφϊσυξϊνεσαξαςσώξϊσαϊσεμεψσαίαϊ
χρόξιαϊ ςσθξϊ Γμμάδαϊ είχεϊ πρυσαηυξιςσιλόϊ ρόμοϊ ςσθξϊ
πομισιλήϊ σοψϊ ΠΑΣΝΚϊ λαιϊ σθφϊ ΜΔ,ϊ νεϊ ϊ σοϊ ΛΑΝΣϊ ξαϊ παίωειϊ
λασαμψσιλόϊρόμοϊςσοϊπαραπάξυϊωήσθνα.ϊΣαξϊσοϊπιοϊδεκιόϊ
λοιξοβοψμεψσιλόϊλόνναϊ(νέχριϊπρόσιξοφ)ϊήσαξϊαψσόϊποψϊέβαμεϊπρώσοϊσοϊωήσθναϊσοψϊνεσαξαςσεψσιλούϊ
λαιϊ παράμμθμαϊ έτεςεϊ λαιϊ σθξϊ ασωέξσαϊ αξσινεσώπιςθφϊ σοψ.ϊ Όμαϊ σαϊ παραπάξυϊ δεξϊ ταϊ νπορούςαξϊ ξαϊ
ηίξοψξϊ πράκθϊ χυρίφϊ σθξϊ ςψνβομήϊ σθφϊ ΓΓϊ ποψϊ νεϊ πομμάϊ ξονοτεσήνασαϊ έτεσεϊ σοψφϊ νεσαξάςσεφϊ ελσόφϊ
πομισιλήφϊ λαιϊ οιλοξονιλήφϊ ωυήφϊ λάτεϊ εψρυπαϊλήφϊ χώραφ.ϊ Νϊ πιοϊ χαραλσθριςσιλόφϊ ξόνοφϊ ποψϊ
αποδειλξύειϊσθξϊςσάςθϊσθφϊΓΓϊαπέξαξσιϊςσοψφϊνεσαξάςσεφϊείξαιϊσοϊΔοψβμίξοϊII,ϊςύνζυξαϊνεϊσοϊοποίοϊθϊ
Γμμάδαϊ νεσασρέπεσαιϊ ςσθϊ ζψμαλήϊ σοψφϊ λατώφϊ δεξϊ έχοψξϊ σθξϊ δψξασόσθσαϊ ξαϊ νεσαλιξθτούξϊ ςεϊ χώραϊ
σθφϊ προσίνθςθφϊ σοψφ.ϊ Ηϊ ειλόξαϊ ομολμθρώξεσαιϊ νεϊ εκαηηεμίεφϊ σοψϊ Χρήςσοψϊ Παποψσςήϊ ηιαϊ έξαξϊ

ςιδερέξιοϊ ζράχσθ12,5ϊ χιμιονέσρυξϊ ςσαϊ ςύξορα,ϊ σαϊ ςσρασόπεδαϊ ςψηλέξσρυςθφϊ νεσαξαςσώξϊ λαιϊ σαϊ
άηριαϊποηλρόνϊεξαξσίοξϊσοψφ.
>> Τθξϊ σεμεψσαίαϊ περίοδοϊ ψπήρκεϊ νιαϊ έξσοξθϊ
λιξθσοποίθςθϊ σοψϊ λόςνοψϊ εξάξσιαϊ ςσθξϊ πομισιλήϊ σθφϊ
λψβέρξθςθφ. Ηϊ ριωοςπαςσιλοποίθςθ συξϊ ερηαωονέξυξϊ λαιϊ
σθφϊ ξεομαίαφϊ είχεϊ δύοϊ βαςιλέφϊ πμεψρέφ.ϊ Απόϊ σθξϊ νιαϊ νέςαϊ
απόϊ σιφϊ νεηάμεφϊ διαδθμώςειφϊ ζάξθλεϊ όσιϊ οϊ μαόφϊ δεξϊ
ζοβήτθλεϊ σθξϊ παροψςίαϊ συξϊ ΛΑΤϊ λαιϊ ςεϊ πομμέφϊ
περιπσώςειφϊεπέμεκεϊσθξϊεψτείαϊςύηλροψςθϊνεϊσιφϊνοξάδεφϊ
λασαςσομήφ.ϊ Απόϊ σθξϊ άμμθ,ϊ ψπήρκεϊ λαιϊ νιαϊ ςθναξσιλήϊ
αξαβάτνιςθϊ ςσθξϊ πομισιλήϊ ςψξειδθσοποίθςθϊ συξϊ
ερηαωονέξυξϊ οιϊ οποίοιϊ ψιοτέσθςαξϊ πιοϊ ριωοςπαςσιλάϊ
πομισιλάϊαισήνασαϊποψϊήσαξϊεπιλίξδψξαϊηιαϊσοϊςύςσθνα.ϊΑπέξαξσιϊςεϊαψσήϊσθξϊλασάςσαςθϊθϊνόξθϊμύςθϊ
ήσαξϊ θϊ χρήςθϊ υνήφϊ βίαφϊ απόϊ σοψφϊ λασαςσαμσιλούφϊ νθχαξιςνούφϊ νεϊ πιοϊ αλραίαϊ περίπσυςθϊ αψσήϊ σοψϊ
ταξάσοψϊεξόφϊδιαδθμυσήϊςσθξϊαπερηίαϊσθφϊ20θφϊΝλσώβρθ.
>> Σσοϊ ςχέδιοϊ σρονολράσθςθφϊ λαιϊ πειτάρχθςθφϊ σοψϊ αηυξιωόνεξοψϊ μαούϊ εξσάςςεσαιϊ λαιϊ θϊ
ποιξιλοποίθςθϊλάτεϊνορζήφϊαηώξαϊαπόϊσθξϊαπερηίαϊνέχριϊλαιϊσθξϊςψννεσοχή ςεϊνιαϊδιαδήμυςθ.ϊΠιοϊ
πρόςζασοϊ λαιϊ λραψηαμέοϊ παράδειηναϊ αποσεμείϊ θϊ ποιξιλοποίθςθϊ σθφϊ νεηαμειώδοψφϊ απερηίαφϊ συξϊ
Χαμψβοψρηώξϊ ποψϊ λρίτθλεϊ παράξονθϊ εξώϊ δεξϊ κεχξάνεϊ λαιϊ σιφϊ ελασοξσάδεφϊ ςψμμήγειφϊ λαιϊ
προςαηυηέφϊδιαδθμυσώξ.
>> Σσαϊ πμαίςιαϊ σθφϊ αξσιδραςσιλήφϊ νεσάμμακθφϊ σοψφϊ λράσοψφϊ απολσάϊ περίοπσθϊ τέςθϊ θϊ
οιλοξονιλήϊβίαϊνεϊσαϊςλμθράϊνέσραϊποψϊεπιβάμμοξσαιϊαπόϊσοϊνξθνόξιοϊξαϊεκυτούξϊνεηάμοϊνέροφϊσοψϊ
μαούϊ ςσθξϊ εκατμίυςθ.ϊ Γκαισίαφϊ αψσήφϊ σθφϊ λοιξυξιλήφϊ ςψνπίεςθφϊ νπαίξειϊ έξαϊ βαςιλόϊ δίμθνναϊ ςσοξϊ
ερηαωόνεξοϊ λόςνο.ϊ Ήϊ ταϊ επιμέκειϊ σοξϊ ςψμμοηιλόϊ αηώξαϊ νεϊ ςσόχοϊ σθξϊ αξασροπήϊ σθφϊ ψπάρχοψςαφϊ
λοιξυξιλήφϊ πραηνασιλόσθσαφϊ ήϊ ταϊ επιμέκειϊ ξαϊ εξςυνασυτείϊ ςεϊ αψσήξϊ λιϊ απμάϊ ξαϊ επιβιώςει.ϊ Όνυφϊ θϊ
έμμειγθϊ παραςσάςευξϊ ξίλθφϊ απόϊ μαϊλέφϊ διελδιλήςειφϊ ςεϊ ςψξδψαςνόϊ νεϊ σθξϊ λασαςσομήϊ σόςοϊ ςεϊ
επίπεδοϊδρόνοψ όςοϊλαιϊςεϊεπίπεδοϊπομισιλήφϊλαιϊοιλοξονιλήφϊωυήφ,ϊεξιςχύοψξϊσοξϊασονιλόϊδρόνοϊλαιϊ
σθξϊαποςσροζήϊαπόϊςψμμοηιλέφϊδιαδιλαςίεφ.
>> Τεμεψσαίοφϊλαιϊλασαμψσιλόφϊπαράηοξσάφϊςσθξϊεξίςχψςθϊσοψϊζαςιςσιλούϊζαιξόνεξοψϊείξαιϊοϊ
ρόμοφϊσυξϊΛΛΓ.ϊΤθξϊσεμεψσαίαϊπερίοδοϊσαϊΛΛΓ έχοψξϊεκαπομύςειϊνιαϊχψδαίαϊπροπαηάξδαϊεξάξσιαϊςεϊ
όμεφϊ σιφϊ αριςσερέφϊ δψξάνειφ,ϊ δαινοξοποιώξσαφϊ λάτεϊ ιδεομοηίαϊ ποψϊ σάςςεσαιϊ εξάξσιαϊ σοψφ.ϊ
Αξαπσύςςοψξϊνιαϊϊλασαςσροζομοηίαϊϊτέσοξσαφϊελβιαςσιλάϊδιμήννασαϊόπυφϊ''εψρώϊήϊχάοφ''.ϊΤοϊλμίναϊ
σρονολρασίαφϊ ποψϊ εξσέχξυφϊ ςσήξεσαιϊ παροψςιάωειϊ σοϊ εξδεχόνεξοϊ νιαφϊ διαζορεσιλήφϊ λοιξυξιλήφϊ
πορείαφϊυφϊπιοϊλασαςσροζιλόϊλαιϊεπιλίξδψξοϊηιαϊσοξϊμαόϊαπ’ϊόσιϊθϊςψξέχιςθϊσθφϊίδιαφϊπομισιλήφ.

Ταϊπαραπάξυϊςψνπψλξώξοψξϊσοϊζαιξόνεξοϊσοψϊελζαςιςνούϊσθφϊλοιξυξίαφ όποψϊπιοϊκελάταραϊ
απόϊ ποσέϊ βμέποψνεϊ σοξϊ ίδιοϊ σοξϊ λρασιλόϊ νθχαξιςνόϊ ξαϊ εξςυνασώξειϊ λαιϊ ξαϊ εξιςχύειϊ αλόνθϊ λαιϊ
παραλρασιλέφϊμοηιλέφ,ϊνεϊσθξϊσαψσόχροξθϊπεριςσομήϊσυξϊδθνολρασιλώξϊδιλαιυνάσυξ.ϊΗϊπροςπάτειαϊ
σοψϊ πόμοψϊ σοψϊ λεζαμαίοψϊ ξαϊ λψριαρχήςειϊ αψσούϊ σθφϊ ερηαςίαφϊ νέςυϊ σθφϊ λασάρηθςθφϊ μαιλώξϊ
λασαλσήςευξϊλαιϊεμεψτερίυξ,ϊοδθηείϊέξαϊλοννάσιϊσθφϊλοιξυξίαφϊςεϊαπακίυςθϊσθφϊδθνολρασίαφ.ϊΑψσόϊ
ποψϊ ναφϊ έχειϊ διδάκειϊ θϊ ιςσορίαϊ είξαιϊ όσιϊ σαϊ ζαςιςσιλάϊ λατεςσώσαϊ έχοψξϊ δθνιοψρηήςειϊ ςσρασιυσιλέφϊ
χούξσεφϊποψϊλασαπίεςαξϊσθξϊερηασιλήϊπμειογθζία,ϊψπέρϊσθφϊλψρίαρχθφϊσάκθφ.ϊΤοϊπραηνασιλόϊεπίδιλοϊ
όνυφϊ είξαιϊ οϊ αηώξαφϊ ηιαϊ διεύρψξςθϊ σθφϊ δθνολρασίαφϊ ςσαϊ πμαίςιαϊ σθφϊ προάςπιςθφϊ συξϊ μαϊλώξϊ
αηώξυξ.ϊ

ΜΕΡΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ιςσοριλάϊ οϊ ζαςιςνόφϊ έλαξεϊ σθξϊ ενζάξιςθϊ σοψϊ νέςαϊ ςεϊ έξαϊ λμίναϊ πμήροψφϊ αδψξανίαφϊ σθφϊ
λψρίαρχθφϊσάκθφϊξαϊδιασθρήςειϊσθξϊψπάρχοψςαϊλασάςσαςθϊσόςοϊςσοϊπεδίοϊσθφϊοιλοξονίαφϊόςοϊλαιϊσθφϊ
λοιξυξίαφ.ϊ Τοϊ 1919 ςσθξϊ Ισαμίαϊ οϊ Λοψςομίξιϊ ιδρύειϊ σοϊ ζαςιςσιλόϊ ϊ λόνναϊ Fasciϊ de Combattimento
(ΠψρήξεφϊσοψϊΑηώξα),ϊσοϊοποίοϊαξϊλαιϊδεξϊλασαζέρξειϊξαϊνπειϊςσθϊβοψμήϊανέςυφ,ϊαξαμανβάξειϊδράςθϊ
εξαξσίυξϊσυξϊΙσαμώξϊερηασώξϊλαιϊλερδίωειϊσθϊςσήρικθϊσοψϊΙσαμιλούϊλεζαμαίοψ.ϊΠαράμμθμαϊοϊΧίσμερ,ϊ
λασαμανβάξειϊ τεςνιλόϊ ρόμοϊ ςσοϊ ηερναξιλόϊ λράσοφϊ λαιϊ προεσοινάωειϊ έσςιϊ σοϊ έδαζοφϊ ηιαϊ σθξϊ πμήρθϊ
επιλράσθςθϊσοψϊζαςιςνούϊσόςοϊςεϊιδεομοηιλόϊόςοϊλαιϊςεϊπομισιλόϊεπίπεδο.ϊ

Οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαμ στημ άμοδο
και εγκαθίδρυση του φασισμού-μαζισμού
Όπυφϊήδθϊαξαζέρανεϊθϊοιλοξονιλήϊλρίςθϊζέρξοξσαφϊσθξϊεκατμίυςθϊςσιφϊπμασιέφϊμαϊλέφϊνάωεφ,ϊ
δθνιούρηθςεϊ νιαϊ λοιξυξίαϊ χυρίφϊ προοπσιλή.ϊ Νϊ ετξιλοςοςιαμιςνόφϊ ελνεσαμμεύσθλεϊ σθξϊ αποψςίαϊ
τεσιλούϊ προσάηνασοφϊ λαιϊ αξαρριχήτθλεϊ ςσθξϊ εκοψςίαϊ παραπμαξώξσαφϊ σοϊ μαόϊ λαπθμεψόνεξοφϊ
ςοςιαμιςσιλάϊ προσάηνασα(σαϊ οποίαϊ ςσθϊ ςψξέχεια βέβαιαϊ σαϊ απενπόμθςεϊ λαιϊ έδεικεϊ σοϊ πραηνασιλόϊ
αψσαρχιλόϊ σοψϊ πρόςυπο)ϊ αμμάϊ λαιϊ αξαδειλξύοξσαφϊ σοϊ όραναϊ εξόφϊ έτξοψφ-λράσοψφϊ ποψϊ ταϊ
λψριαρχήςειϊπαηλόςνια.
Αποσέμεςεϊςσρασθηιλήϊεπιμοηήϊσθφϊαςσιλήφϊσάκθφ,ϊπρολεινέξοψϊξαϊδιαςζαμίςειϊσαϊςψνζέροξσαϊ
σθφϊ λαιϊ ξαϊ κεπεράςειϊ σθξϊ λρίςθ. Ήσαξϊ θϊ προςπάτειαϊ ξαϊ ορτυτείϊ σοϊ “αξσίπαμοϊ δέοφ”ϊ απέξαξσιϊ ςσθϊ
Σοβιεσιλήϊ Έξυςθϊ λαιϊ ςσοϊ λοννοψξιςσιλόϊ λίξθναϊ ποψϊ ηξώριωεϊ ιδιαίσερθϊ άξοδοϊ ελείξθϊ σθξϊ περίοδο.Ηϊ
αδραξήφϊ λαιϊ χρεολοπθνέξθϊ λασάςσαςθϊ σοψϊ σόσεϊ επαξαςσασιλούϊ λαιϊ λοννοψξιςσιλούϊ λιξήνασοφϊ ςσθϊ
ΓερναξίαϊσροζοδόσθςεϊσθξϊάξοδοϊσοψϊΧίσμερ.
Νϊ Β'ϊ Παηλόςνιοφϊ Πόμενοφϊ ήσαξϊ προϊόξϊ σόςοϊ σθφϊ αξόδοψϊ
σοψϊ Χίσμερϊ όςοϊ λαιϊ συξϊ ςχεδίυξϊ σθφϊ αςσιλήφϊ εκάπμυςθϊ σοψϊ
ζαςιςνούϊ παηλοςνίυφϊ λαιϊ λασάζερεϊ ξαϊ βάμειϊ ζρέξοϊ ςσαϊ
ινπεριαμιςσιλάϊςχέδιαϊσθφϊΑνεριλήφ.ϊΣσθξϊΓμμάδαϊοϊαηώξαφϊαψσόφϊ
ελζράςσθλεϊ νέςαϊ απόϊ σοξϊ ΓΑΛ-ΓΛΑΣ ποψϊ ςσιφϊ ηραννέφϊ σοψϊ
ςψξσάχτθλεϊ σοϊ ςύξομοϊ σοψϊ αηυξιωόνεξοψϊ μαούϊ λαιϊ αποσέμεςεϊ
πψρήξαϊ αξσίςσαςθφϊ ςεϊ παξεψρυπαϊλόϊ επίπεδοϊ νεϊ σοϊ πρώσοϊ
ςανποσάωϊςσθξϊλασεχόνεξθϊΓψρώπθϊξαϊηίξεσαιϊςσοϊαεροδρόνιοϊσοψϊ
Καςσεμίοψ.ϊ Νϊ θρυιλόφϊ αψσόφϊ αηώξαφϊ εκαπμώτθλεϊ νεϊ αποσέμεςναϊ
σοϊσςάλιςναϊσοψϊζαςιςνούϊλαιϊσοξϊδιυηνόϊσοψϊλασαλσθσή.
Παρ’ϊ όμθϊ σθξϊ ιδεομοηιλήϊ λαιϊ πομισιλήϊ ήσσαϊ σοψϊ ζαςιςνούϊ ςσοξϊ Β΄ϊ παηλόςνιοϊ πόμενο,ϊ ςσοϊ
ςήνεραϊόποψϊθϊλρίςθϊλάξειϊλαιϊπάμιϊσθξϊενζάξιςήϊσθφϊ(υφϊαξαπόςπαςσοϊλοννάσιϊσθφϊλαπισαμιςσιλήφϊ
μεισοψρηίαφϊ συξϊ νέςυξϊ παραηυηήφ)ϊ θϊ σάςθϊ ελζαςιςνούϊ σθφϊ λοιξυξίαφϊ καξαβηαίξει ςσοϊ προςλήξιο.ϊ
Σήνερα,ϊσοϊδιετξέφϊνπμολϊεκοψςίαφϊνεϊσραξσαχσόϊπαράδειηναϊσθξϊ ΓψρυπαϊλήϊΈξυςθ προςπατώξσαφϊ
ξαϊ κεπεράςειϊ σθξϊ λρίςθ,ϊ χρθςινοποιείϊ αλόναϊ πιοϊ ομολμθρυσιλέφϊ λαιϊ αξσιδραςσιλέφϊ πομισιλέφ.ϊ Έσςιϊ
σρέζοξσαιϊ λαιϊ αξαπσύςςοξσαιϊ οιϊ αλροδεκιέφϊ ζυξέφϊ ποψϊ ψπάρχοψξϊ ςσοϊ εςυσεριλόϊ λάτεϊ χώραφϊ νεϊ
αποσέμεςναϊσθξϊάξοδοϊσοψϊζαςιςσιλούϊρεύνασοφϊςεϊπαξεψρυπαϊλόϊεπίπεδο.ϊΠροςπατώξσαφϊπμέοξϊξαϊ
ψιοτεσήςοψξϊ έξαϊ Γψρυπαϊλόϊ προζίμϊ εξσοπίωοψξϊ σοξϊ λαιξούρηιοϊ εχτρόϊ ςσοξϊ νοψςοψμναξιλόϊ λόςνοϊ
προσάςςοξσαφϊςσοϊπρόηρανναϊσοψφϊσοϊιδεομόηθναϊσθφϊπροάςπιςθφϊσθφϊεψρυπαϊλήφϊλοψμσούραφ.ϊ Γι'ϊ
αψσόϊλαιϊθϊπομισιλήϊσοψφϊςψξομιλάϊδεξϊσάςςεσαιϊεξάξσιαϊςσιφϊεπισαηέφϊσθφϊΓΓϊαμμάϊαξσίτεσαϊπρουτείϊ
λαιϊεξιςχύειϊσθξϊξεοζιμεμεύτερθϊςσρασθηιλήϊσθφ.ϊϊϊ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
Κύριοφϊελζραςσήφϊαψσήφϊσθφϊαλροδεκιάφϊσάςθφϊςσθϊχώραϊναφϊείξαιϊσοϊξεοξαωιςσιλόϊλόνναϊσθφϊ
Χ.Α. σοψϊ οποίοψϊ θϊ ιδεομοηία,ϊ πθηάωειϊ απόϊ σιφϊ ξαωιςσιλέφϊ τέςειφϊ λαιϊ σθϊ ξεομαίαϊ σθφϊ ΓΠΓΜϊ λαιϊ
νεσοψςιώξεσαιϊςεϊδομοζοξιλέφϊεπιτέςειφϊςεϊαηυξιςσέφϊλαιϊνεσαξάςσεφ.
Ηϊ ΧΑϊ όνυφϊ σθξϊ ςσιηνήϊ ποψϊ αποζαςίωειϊ ξαϊ ηίξειϊ έξαϊ λόνναϊ ποψϊ
ςψννεσέχειϊςσιφϊελμοηέφ,ϊαπολρύπσειϊσαϊβατιάϊ ξαωιςσιλάϊ– παραλρασιλάϊ
σθφϊ ςσοιχεία,ϊ λαιϊ νεσαμμάςςεσαιϊ ςεϊ έξαϊ λόνναϊ νεϊ εκαξτρυπιςνέξοϊ
προζίμϊλαιϊνεϊξονινοποιθνέξεφϊαλροδεκιέφϊτέςειφ,ϊπιοϊεύπεπσεφϊηιαϊσθξϊ
λοιξήϊ ηξώνθ.ϊ Σσοϊ πομισιλόϊ λεξόϊ ποψϊ άζθςαξϊ σαϊ λόννασαϊ σθφϊ
λατεςσυσιλήφϊ δεκιάφϊ ψιοτεσώξσαφϊ πμήρυφϊ σθξϊ ξεοζιμεμεύτερθϊ
πομισιλήϊ ιδεομοηίαϊ ϊ θϊ Χρψςήϊ Αψηήϊ βρήλεϊ εύζοροϊ έδαζοφϊ ηιαϊ σθξϊ
προπαηάξδιςθϊαλροδεκιώξϊτέςευξϊςεϊςχέςθϊνεϊσοϊνεσαξαςσεψσιλό,ϊσθξϊ
εηλμθνασιλόσθσαϊςσοϊλέξσροϊσθφϊΑτήξαφϊλαιϊσοϊΛαλεδοξιλόϊωήσθνα.ϊΛεϊ
σοϊκέςπαςναϊσθφϊλρίςθφϊσοϊξεοζιμεμεύτεροϊνπμολϊεπισίτεσαιϊέξσοξαϊςσαϊ
ςψνζέροξσαϊ σθφϊ ερηαωόνεξθφϊ πμειογθζίαφϊ λαιϊ ςσθξϊ προςπάτειαϊ σοψϊ ξαϊ ςψνπιέςειϊ λαιϊ ξαϊ
σρονολρασήςειϊπεριςςόσεροϊσαϊμαϊλάϊςσρώνασαϊδίξειϊπάσθναϊςσθξϊΧΑ.ϊΗϊσεμεψσαίαϊυφϊέξαϊνειογθζιλόϊ
ρεύναϊ ςσθξϊ Γμμθξιλήϊ λοιξυξίαϊ εζαρνόωειϊ σοϊ ρασςιςσιλό, ζαςιςσιλό λαιϊ αξσιλοννοψξιςσιλό σθφϊ
περιεχόνεξο,ϊ ορηαξώξοξσαφϊ ποηλρόνϊ εξάξσιαϊ ςεϊ νεσαξάςσεφ,ϊ επιτέςειφϊ ςεϊ αηυξιςσέφϊ σθφϊ αριςσεράφϊϊ
λαιϊπεριορίωειϊσθϊδράςθϊσθφϊςεϊεπίπεδοϊςψννορίαφ.
Τοϊ λάγινοϊ σοψϊ Σσελιούϊ Λεσαξαςσώξϊ Χαξίυξ,ϊ θϊ σρονολρασιλήϊ επίτεςθϊ ςεϊ ελπαιδεψσιλόϊ ςσαϊ
Χαξιάϊ επειδήϊ έλαξεϊ νατήνασαϊ ςεϊ νεσαξάςσεφ,ϊ θϊ επίτεςθϊ ςεϊ ζοισθσέφϊ ςσθξϊ ζιμοςοζιλήϊ Ατθξώξ,ϊ θϊ
λατθνεριξήϊσθφϊδράςθϊςσοξϊΆηιοϊΠαξσεμεήνοξα λαιϊθϊαηαςσήϊςψξερηαςίαϊνεϊσιφϊδψξάνειφϊλασαςσομήφϊ
ςσθξϊ πορείαϊ σθφϊ 25θφϊ Λαρσίοψ,ϊ είξαιϊ λάποιαϊ χαραλσθριςσιλάϊ παραδείηνασαϊ σθφϊ παραλρασιλήφϊ σθφϊ
ζύςθφ.
Σσοϊ πέπμοϊ σθφϊ λοιξυξιλήφϊ εκατμίυςθφϊ λαιϊ σθφϊ
αξαπσψςςόνεξθφ,ϊ μόηυϊ σθφϊ λρίςθφ,ϊ εηλμθνασιλόσθσαφ,ϊ θϊ ΧΑϊ
αζεξόφϊ προςπατείϊ ξαϊ εδραιώςειϊ σοξϊ λοιξυξιλόϊ σθφϊ ρόμο,ϊ
ορηαξώξοξσαφϊςψςςίσιαϊςεϊάξερηοψφϊϊΈμμθξεφϊλαιϊπροςζέροξσαφϊ
προςσαςίαϊ απόϊ σοψφϊ νεσαξάςσεφ.ϊ Αζεσέροψ,ϊ ςσοξϊ πομισιλόϊ σθφϊ
μόηο,ϊ προςπάτθςεϊ προελμοηιλάϊ ξαϊ ψγώςειϊ νιαϊ αξσινξθνοξιαλήϊ
ζυξήϊ λαιϊ ξαϊ λαρπυτείϊ σθξϊ ορηήϊ σοψϊ Γμμθξιλούϊ μαού.ϊ
Σψηλελρινέξα,ϊ ςσθξϊ πομισιλήϊ σθφϊ πμασζόρναϊ ηιαϊ έκοδοϊ απόϊ σθξϊ
λρίςθϊ λάξειϊ μόηοϊ ηιαϊ λασαηηεμίαϊ σοψϊ νξθνοξίοψϊ λαιϊ σάςςεσαιϊ
εξάξσιαϊ ςσοψφϊ πομισιλούφϊ ποψϊ σοϊ γήζιςαξϊ λαιϊ σοϊ εζάρνοςαξ,ϊ
αξάηοξσαφϊσοϊωήσθναϊπροςυπολεξσριλάϊλαιϊόχιϊπομισιλά,ϊαζούϊδεξϊ
μέειϊ λοψβέξσαϊ ηιαϊ σοϊ όσιϊ αψσέφϊ οιϊ αποζάςειφϊ πάρτθλαξϊ ηιαϊ σθξϊ εκψπθρέσθςθϊ σοψϊ εηχώριοψϊ λαιϊ
διετξούφϊλεζαμαίοψ.ϊΑξαπσύςςοξσαφϊνιαϊρθσορείαϊζαιξονεξιλάϊψπέρϊσοψϊΈμμθξαϊερηαωόνεξοψϊλρύβειϊ
σθϊ βατιάϊ ςψςσθνιλήϊ σθφϊ ζύςθϊ λατώφϊ αρλείσαιϊ ςσθξϊ αξσιλασάςσαςθϊ συξϊ τέςευξϊ ερηαςίαφϊ συξϊ
νεσαξαςσώξϊ από Έμμθξεφ,ϊ εξώϊ δεξϊ αηηίωειϊ λατόμοψϊ σοϊ ωήσθναϊ συξϊ παραηυηιλώξϊ ςχέςευξϊ λαιϊ σθφϊ
αξαδιαξονήφϊ σοψϊ πμούσοψϊ προφϊ όζεμοφϊ συξϊ ερηαωονέξυξϊ παίρξοξσαφϊ κελάταρθϊ τέςθϊ ψπέρϊ συξϊ
λεζαμαιολρασώξ.ϊ ϊ Έξαϊ σραξσαχσόϊ παράδειηνα,ϊ είξαιϊ θϊ αξάμψςθϊ σθφϊ ηιαϊ σοϊ ωήσθναϊ σοψϊ χρέοψφϊ όποψϊ
προσείξεϊσοξϊ«μοηιςσιλόϊέμεηχο»ϊλαιϊσθξϊλασαηηεμίαϊσοψϊ«παραξόνοψϊλαιϊεπαχτούφ»ϊλοννασιούϊσοψ,ϊόχιϊ
όνυφϊ σθξϊ άρξθςθϊ πμθρυνήφϊ σοψϊ ςψξόμοψϊ σοψ.ϊ Ηϊ «λασαηηεμία»ϊ ποψϊ προσείξειϊ θϊ ΧΑ,ϊ νπορείϊ υφϊ
νέτοδοφϊξαϊεπιζέρειϊνόξοϊσθξϊεπαξαδιαπραηνάσεψςθϊσοψϊ– νεϊπιταξήϊδιαηραζήϊλάποιοψϊνέροψφϊσοψ.ϊ
Όςοϊηιαϊσοϊψπόμοιπο,ϊδεξϊλάξειϊλανίαϊαξαζορά,ϊσοϊοποίοϊδεξϊνπορείϊπαράϊξαϊϊςθναίξειϊόσιϊείξαιϊψπέρϊ
σθφϊαποπμθρυνήφϊσοψϊνεϊόσιϊαψσόϊςψξεπάηεσαι.

ΤοϊαξεβαςνέξοϊποςοςσόϊσθφϊΧΑϊςσιφϊ σεμεψσαίεφϊελμοηέφ,ϊνπορούνεϊξαϊσοϊελμάβοψνεϊ ςαξϊ νιαϊ
προςπάτειαϊ απόϊ έξαϊ λοννάσιϊ σθφϊ λοιξυξίαφϊ ξαϊ ελζράςειϊ σθξϊ αηαξάλσθςθϊ σοψϊ προφϊ σοϊ πομισιλόϊ
ςλθξιλόϊνεϊςσρεβμάϊόνυφϊχαραλσθριςσιλά.ϊΛεσελμοηιλάϊαψσόϊνπορείϊξαϊςθναίξειϊσθϊξονινοποίθςθϊσθφϊ
πομισιλήφϊσθφϊΧΑϊςσθξϊλοιξυξιλήϊςψξείδθςθ,ϊ λατώφϊθϊΧρψςήϊΑψηήϊλασαβάμμειϊνεηάμεφϊπροςπάτειεφϊ
ξαϊ λρύγειϊ σοϊ παραλρασιλόϊ σθφϊ προζίμ, εξώϊ ςσθξϊ πραηνασιλόσθσαϊ ςψξεχίωειϊ ξαϊ δραϊ νεϊ σιφϊ ίδιεφϊ
πραλσιλέφ.
ΤοϊςύςσθναϊςσθξϊπαρούςαϊςψηλψρίαϊεπέμεκεϊξαϊςιηοξσάρειϊσθξϊάξοδοϊσθφϊΧΑϊαποβμέποξσαφϊςεϊ
νιαϊ εξςυνάσυςθϊ ςψξτθνασομοηίαφϊ λαιϊ πραλσιλήφ,ϊ απαραίσθσαϊ ςσοιχείαϊ ηιαϊ σθξϊ διαςζάμιςθϊ σθφϊ
εζαρνοηήφϊσοψϊςχεδίοψϊποψϊέχειϊτέςειϊεπίϊσάπθσοφ.ϊΤαϊαξεβαςνέξαϊποςοςσάϊόνυφϊποψϊδείχξοψξϊνιαϊ
ςσροζήϊ ςσθξϊ λασάϊ ζαιξόνεξοϊ αξσινξθνοξιαλήϊ αλροδεκιάϊ αξάηλαςαξϊ σοϊ αςσιλόϊ νπμολϊ εκοψςίαφ,ϊ
λψρίαρχαϊνέςαϊαπόϊσαϊΛΛΓ,ϊξαϊαξαδείκειϊλαιϊπσψχέφϊσθφϊ
πραηνασιλήφϊ σοψφϊ πομισιλήφϊ ζύςθφϊ ςσοϊ εξδεχόνεξοϊ ϊ ξαϊ
πάροψξϊ νεηαμύσερεφϊ διαςσάςειφϊ απ’ϊ όςοϊ οιϊ δψξάνειφϊ
επιβομήφϊσοψϊνξθνοξίοψϊλαιϊσοψϊΔΜΤϊεπιτψνούξ. Έσςιϊσαϊ
ΛΛΓϊεκψπθρεσώξσαφϊαψσάϊσαϊςψνζέροξσαϊεπιχειρούξϊξαϊ
εκιςώςοψξϊσιφϊαλροδεκιέφ-ξαωιςσιλέφϊαξσιμήγειφϊνεϊαψσέφϊ
σθφϊ αριςσεράφϊ λαιϊ ξαϊ διαχυρίςοψξϊ σιφϊ ξεοζιμεμεύτερεφϊ
δψξάνειφϊ υφϊ πιοϊ ''δθνολρασιλέφ''.ϊ Λεϊ αψσόξϊ σοξϊ σρόποϊ
λάτεϊ ριωοςπαςσιλήϊ ϊ λαιϊ ρθκιαλήϊ νεϊ σοϊ ςύςσθναϊ μοηιλή,ϊ
σαψσίωεσαιϊ νεϊ αψσήϊ σοψϊ ζαςιςνούϊ δθνιοψρηώξσαφϊ έσςιϊ
νιαϊχψδαίαϊ αποςσροζήϊ προφϊ σιφϊ λιξθνασιλέφϊ δψξάνειφϊ ποψϊ έχοψξϊ περιέμτειϊδψξανιλάϊςσοϊ προςλήξιο.ϊ
Γι’ϊαψσόϊλαιϊοϊπραηνασιλόφϊδιαχυριςνόφϊδεξϊπρέπειϊξαϊηίξεσαιϊνεϊσοψφϊόροψφϊσοψϊςψςσήνασοφ,ϊαμμάϊνεϊ
σαϊ ςψνζέροξσαϊ ποψϊ εκψπθρεσείϊ θϊ λάτεϊ πομισιλήϊ δύξανθ.ϊ Έσςιϊ οιϊ δψξάνειφ σθφϊ αλροδεκιάφϊ σόςοϊ
προηραννασιλάϊόςοϊλαιϊνεϊσθϊςσάςθϊσοψφϊεκψπθρεσούξϊσιφϊαξάηλεφϊσοψϊλεζαμαίοψϊεξώϊοιϊδψξάνειφϊσθφϊ
αριςσεράφϊεκψπθρεσούξϊσιφϊαξάηλεφϊσοψϊμαού.
Σεϊ αψσήϊ σθϊ λρίςινθϊ περίοδο,ϊ θϊ νάχθϊ εξάξσιαϊ ςσοϊ ζαςιςνόϊ αποσεμείϊ βαςιλήϊ αιχνήϊ λάτεϊ
ριωοςπαςσιλήφϊ ζυξήφϊ λαιϊ αξσίμθγθφ.ϊ Γίξαιϊ μοιπόξϊ προϋπότεςθϊ ηιαϊ σοϊ αξσιζαςιςσιλόϊ λίξθναϊ ξαϊ
αξαδείκειϊσιφϊπραηνασιλέφϊρίωεφϊσοψϊζαςιςνούϊποψϊπροέρχοξσαιϊαπόϊσοϊίδιοϊσοϊλαπισαμιςσιλόϊςύςσθναϊ
.Γξώϊ σοϊ ζαςιςσιλόϊ ζαιξόνεξοϊ χρήωειϊ λαιϊ νιαφϊ αψσοσέμειαφϊ ποψϊ ταϊ αξαχαισίςειϊ σθξϊ αξάπσψκθϊ
ςψηλελρινέξυξϊ μοηιλώξϊ λαιϊ πραλσιλώξϊ επιλιξδύξυξϊ ηιαϊ σθξϊ λοιξυξία,ϊ θϊ πραηνασιλήϊ λαιϊ οψςιαςσιλήϊ
μύςθϊταϊςψξδέςειϊσθξϊαξσιζαςιςσιλήϊνεϊσθξϊαξσιλαπισαμιςσιλή πάμθ.
Ηϊ μύςθϊ αψσήϊ περξάειϊ νέςαϊ απόϊ οριςνέξοψφϊ
λόνβοψφ.ϊ Αρχιλήϊ λαιϊ αξαηλαίαϊ ςψξτήλθϊ είξαιϊ οϊ λόςνοφϊ ξαϊ
νθξϊεξςυνασώςειϊσθξϊλάτεϊνορζήϊσρονολρασίαφϊ,λάσιϊποψϊ
ταϊ σοξϊ αδραξοποιήςει,ϊ αμμάϊ ξαϊ βηειϊ δψξανιλάϊ ςσοϊ δρόνοϊ
σοψϊαηώξα.ϊΛόξοϊνέςαϊαπόϊσιφϊςψμμοηιλέφϊλαιϊλιξθνασιλέφϊ
διαδιλαςίεφϊταϊνπορέςειϊξαϊλασαξοήςειϊσαϊπραηνασιλάϊαίσιαϊ
σθφϊςθνεριξήφϊλασάςσαςθφ,ϊναλριάϊαπόϊσθϊμοηιλήϊποψϊτέμειϊ
σοξϊ πιοϊ αδύξανοϊ υφϊ λαιϊ σοξϊ ψπαίσιοϊ ηιαϊ σθξϊ λοιξυξιλήϊ
εκατμίυςθ.ϊΣπάωοξσαφϊένπραλσαϊσοξϊασονιλόϊδρόνοϊηίξεσαιϊ
δψξασήϊλαιϊ θϊδιαςζάμιςθϊσυξϊδθνολρασιλώξϊδιλαιυνάσυξϊ
λαιϊ εμεψτεριώξϊ σοψϊ μαούϊ λαιϊ σοψϊ λιξήνασοφϊ λαιϊ ςεϊ αψσόϊ
πρυσαηυξιςσιλόϊ ρόμοϊ πρέπειϊ ξαϊ παίκοψξϊ οιϊ δψξάνειφϊ σθφϊ αριςσεράφ.ϊ Ηϊ ςψξειςζοράϊ συξϊ
ριωοςπαςσιλώξϊ δψξάνευξϊ λατ’ϊ όμθϊ σθϊ διάρλειαϊ σοψϊ λοννοψξιςσιλούϊ λιξήνασοφϊ έχειϊ αζήςειϊ
παραλασατήλθϊ αηώξαϊ λαιϊ ενπειρίαϊ διαςζάμιςθφϊ συξϊ λιξθνασιλώξϊ πραλσιλώξϊ λαιϊ πομισιλώξϊ
διερηαςιώξ,ϊσθξϊοποίαϊοζείμειϊξαϊϊαξαδείκειϊλαιϊξαϊνπομιάςειϊνεϊσιφϊπμασιέφϊμαϊλέφϊνάωεφ.

Ηϊαξσινεσώπιςθϊσοψϊζαςιςνούϊνέχριϊπρόσιξοφϊείχεϊυφϊλύριοϊχαραλσθριςσιλόϊσθξϊαψσοσέμειαϊσθφϊ
δράςθφϊ συξϊ διάζορυξϊ ριωοςπαςσιλώξϊ δψξάνευξ,ϊ είσεϊ νόξοϊ νεϊ ζψςιλούφϊ όροψφϊ ςσοϊ δρόνο,ϊ είσεϊ νεϊ
νενοξυνέξαϊπροηραννασιλάϊαξσεπιχειρήνασα,ϊαποσψηχάξοξσαφϊξαϊαξαχαισίςειϊσθξϊάξοδοϊσοψϊρεύνασοφϊ
αψσού.ϊ Γίξαιϊ ςθναξσιλόϊ θϊ απάξσθςθϊ απέξαξσιϊ ςσοϊ ζαςιςνόϊ ξαϊ δοτείϊ νέςαϊ απόϊ έξαϊ εψρύσεροϊ
αηυξιςσιλόϊνέσυποϊσοϊοποίοϊταϊέχειϊαξσιλαπισαμιςσιλήϊλασεύτψξςθϊερχόνεξοϊςεϊςψξομιλήϊλαιϊεψτείαϊ
ςύηλροψςθϊ νεϊ σθξϊ πομισιλήϊ σοψϊ ζαςιςνού,ϊ αξαδειλξύοξσαφϊ σοϊ ςψςσθνιλόϊ σοψϊ χαραλσήρα.ϊ Ηϊ ύπαρκθϊ
σέσοιυξϊ αξσιμήγευξϊ όνυφ,ϊ είσεϊ αψσέφϊ είξαιϊ περιοριςνέξεφϊ είσεϊ δθνιοψρηούξϊ έξαϊ ρεύναϊ νέςαϊ ςσθξϊ
λοιξυξία,ϊ αποσεμούξϊ λίξδψξοϊ σόςοϊ ηιαϊ αψσήξϊ όςοϊ λαιϊ ηιαϊ σοϊ μαϊλόϊ λίξθνα.ϊ Πέραϊ απόϊ σθξϊ πομισιλήϊ
απονόξυςθϊ σοψφϊ μοιπόξ,ϊ χρειάωεσαιϊ λαιϊ θϊ ρθκιαλήϊ λαιϊ λιξθνασιλήϊ αξσινεσώπιςθϊ συξϊ ζψςιλώξϊ
ελζραςσώξϊσοψφ.ϊ
Σεϊσέσοιεφϊπεριόδοψφϊσοϊδιαλύβεψναϊείξαιϊξαϊηαμοψχθτείϊλαιϊξαϊαξαπσψχτεί ςσθξϊλοιξυξίαϊέξα
τεσιλόϊ πρόσαηναϊ ποψ ταϊ σθξϊ οδθηήςειϊ ςσοϊ δρόνοϊ σθφϊ αξσίςσαςθφ,ϊ ςσοϊ δρόνοϊ ποψϊ χάρακαξϊ οιϊ
αηυξιςσέφϊςσοϊΚαςσέμι,ϊποψϊχάρακεϊοϊΆρθφϊΒεμοψχιώσθφϊλαιϊοζείμοψξϊξαϊχαράκοψξϊσαϊμαϊλάϊλιξήνασαϊ
απέξαξσιϊςσθϊςύηχροξθϊζαςιςσιλήϊαπειμή.
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