
Βλέπλμξας ξλ δέμξμλ και κόβλμξας ξλ δάνλς… 

Σεψνιαψύρςαςθψαοόοειπα ξαψδιαρώροφξψςοψλαοιςαμιρςιλόψρύρςθνα αοόψςθξψλαςάρςαρθψηεξιλεφνέξθυψλπίρθυ ρςθξψοοοίαψέχειψ
οεπιέμσει, λπάςου λαιψλεζάμαιο εξςείξοφξψςθξψλαςαμήρςεφρθψλοιξώξ οόπτξ ρςοψόξοναψςθυψαξάοςφκθυ:ψιδιτςιλοοοιήρειυψ
λοιξώξψαηασώξψλαιψοεπιβαμμοξςιλάψεηλμήναςα,ψόοτυψθψλαςαρλεφή χπφρτπφχείτξ, αξενοηεξξθςπιώξ λαιψεπηορςαρίτξ 
λαύρθυψψαοοππιννάςτξ,ψοαποφριάχοξςαιψτυψαξςίδοςαψρςθξψλπίρθψοοφψηεξξήσθλεψαοόψςθξψίδιαψςθξ λαοιςαμιρςιλή αξάοςφκθ. 
Γιδιλάψηιαψςθξψοεπίοςτρθψςτξψχπφρτπφχείτξ,ψοιψνεςαμμεφςιλέυψνεηα-εςαιπίευψλαιψοιψοομιςιλοίψςοφυψφοάμμθμοιψλεπδίχοφξψ
φοέποηλαψ οοράψ ρεψ βάπουψ όμτξψ ναυ,ψ μεθμαςώξςαυψ λαιψ λαςαρςπέζοξςαυψ αξελςίνθςαψ λαιψ λοιξάψ ρεψ όμευψ λαιψ όμοφυψ ναυψ
αηασά,ψ όοτυψ θψ ηθ,ψ ςαψ δάρθψ λαι ςοψ ξεπό.ψ Ηιψ όμαψ αφςά, οπολεινέξοφψ ξαψ εκάηοφξ χπφρό,ψ έξαψ ενοόπεφναψ νε εμάχιρςθψ
χπθρςιλήψακίαψηιαψςιυψλοιξτξίευ,ψαμμάψλαςαμφςιλήψρθναρίαψηιαψςοψλεζάμαιο,ψλασώυψρφξιρςάψδείλςθψςθυψενοιρςορύξθυψςτξψ
εοεξδφςώξψ ρςοψ ξονιρναςιλόψ ρύρςθνα.ψ Όςαξψ θψ ενοιρςορύξθψ αφςήψ λιξείςαιψ ρεψ φγθμάψ εοίοεδα,ψ θψ ςινήψ ςοφψ χπφρούψ είξαιψ
χανθμή.ψ Σεψ οεπιόδοφυψ λπίρθυψ αξςίσεςα,ψ όοτυψαφςέυψ οοφψ διαξύοφνε,ψ οιψ ςινέυψ ςοφψ λφναίξοξςαιψ ρεψ οομύψ φγθμάψ εοίοεδα , 
ηεηοξόυψοοφψοπολαμείψςθψναξιώδθψεοιδίτκθψςθυψελνεςάμμεφρήυ ςοφψαοόψςιυψνεςαμμεφςιλέυψεςαιπίευ.ψψ 

Δεξψείξαιψςφχαίοψόςιψθ ρλαξδαμώδθυψαηοπαοτμθρία ςτξψνεςαμμείτξψρςθψΒΑψΞαμλιδιλήψέηιξεψςθξψοεπίοδοψςθυψεφνάπειαυ,ψ
ςόςεψ οοφψ δεξψ σαψ ςθυψ έδιξαξψ οομμοίψ ρθναρία.ψ Σεψ διάρςθναψ μίητξψ τπώξ,ψ ςοψ 2003,ψ ςοψ εμμθξιλόψ δθνόριοψ αηόπαρεψ ςαψ
νεςαμμείαψ Ηαρράξδπαυψ οπουψ 11ψ ελ.ψ εφπώψ αοόψ ςθξψ TVXψ Hellasψ λαιψ ςαψ νεςαοώμθρεψ ρςθξψ οποψ δύοψ θνεπώξψ ιδπφσείραψ
ΓμμθξιλόυψΞπφρόυ,ψαοαμμάρροξςαυψ ςθψξέαψ ιδιολςήςπιαψαοόψοοοιαδήοοςεψεφσύξθψαοολαςάρςαρθυψ ςτξψοεπιβαμμοξςιλώξψ
λαςαρςποζώξψ οοφψ είχαξψ οπολμθσείψ αοόψ ςθξψ οποθηούνεξθψ εςαιπία.ψ Εψ νεςαοώμθρθψ ςτξψ νεςαμμείτξψ έηιξεψ ρςθξψ ίδιαψ
αλπιβώυψςινή, εξώψεοιομέοξ,ψςαψέροδαψςοφψδθνορίοφψαοόψςιυψνεςαμμεφςιλέυψδπαρςθπιόςθςευψσαψείξαιψνθδεξιλά, ςθψρςιηνήψ
οοφ θψρθνεπιξήψχπθναςιρςθπιαλήψακίαψςθυψεςαιπείαυψΓΖΖΕΙΖΗΚΣψΞΛΝΣΚΣψΑ.Γ  (95%ψιδιολςθρίαψςθυψλαξαδιλήυψEldoradoψ
GoldψS.A.ψλαιψ5%ψςθυψΑΗΜΩΛψΑ.Γ.)ψαξέπχεςαιψρςαψ2,3 διρ.ψεφπώ λαι θψακίαψςτξψνεςαμμεφνάςτξψελςινάςαιψρςαψ15,5ψδιρ.ψ
εφπώ!  

Θαπάψ ςθξ λαςαζαξώυψρλαξδαμώδθ διεφσέςθρθ ςθυψλφπιόςθςαυψ ςτξψνεςαμμείτξ,ψαφςόψοοφ λφπίτυψναυψαζοπάψείξαιψ ςοψ
ηεηοξόυψόςιψθψφμοοοίθρθψςθυψλαςαρλεφήυψςοφυψοποτσείςαιψςώπα, οοφ ρεψρφξσήλευψηεξιλεφνέξθυψλπίρθυ, οψελβιαρνόυψοοφψ
εοιβάμμεςαιψείξαιψαοόμφςου:ψήψσαψαοοδεχςούνεψεοιμοηέυψάνεραψλαιψομοζάξεπαψλαςαρςποζιλέυ,ψήψδεξψσαψλαςαζέποφνε  ξαψ
εοιβιώροφνε. Ε λαοιςαμιρςιλήψαξάοςφκθψ αοοδειλξύεςαι ρςθξψοπάκθ έξαυψζαύμουψλύλμουψοοφ,ψ ρεψλάσεψεοαξάμθγθψ ςοφ,ψ
διανοπζώξειψ ςοφυψ όποφυψ ηιαψ νιαψ οιοψ άηπιαψ ελνεςάμμεφρθ αοόψ ςαψ λάσεψ μοηήυψ αζεξςιλά,ψ νέρτψ ςθυψ διάμφρθυψ ςτξψ
λοιξτξιώξ,ψ ςθυψ αοοδφξάντρθυψ ςτξψ αςόντξψ λαιψ ςθυψ ομοέξαψ λαιψ ιρχφπόςεπθυψ εκάπςθρήυψ ςοφυψ αοόψ ςοξψ λαοιςαμιρςιλόψ
νθχαξιρνό.ψ 

Σςοψομεφπόψ ςτξψαζεξςιλώξψ ςάρρεςαιψ λάσεψλπίλουψ ςθυ αμφρίδαυψ ςοφψλπαςιλούψνθχαξιρνού,ψ αοόψ ςαψ φοοφπηείαψνέχπιψ ςιυ 
δαριλέυψφοθπερίευ, ςτξψοοοίτξψοιψηξτνοδοςήρειυψείξαιψαοαπαίςθςευ, έρςτψλαιψςφοιλά, ηιαψξα οποχτπήρειψθψμεθμαρία. 
Ξαπαλςθπιρςιλό είξαιψςοψοπόρζαςοψοαπάδειηνα (ςέμθ Σεοςενβπίοφ) ςθυ έηλπιρθυ ςτξψφμοςονιλώξψεπηαριώξ ρςθ δαριλή 
έλςαρθ ςτξψΣλοφπιώξ οοφψέχειψοαπαχτπθσείψρςθξ «ΓμμθξιλόυψΞπφρόυ» ηιαψςθξψφμοοοίθρθψςτξψνεςαμμεφςιλώξψέπητξ, 
νεςάψ αοόψ ρχεςιλήψ αίςθρθ ςοφ Δαραπχείοφ Απξαίαυ οπου ςθψ ΓεξιλήψΔιεύσφξρθψΔαρώξψ ςθυψ ΑοολεξςπτνέξθυψΔιοίλθρθυψ
Θαλεδοξίαυ-Επάλθυ. Θαπάψ ςοψηεηοξόυψόςιψθψΓεξ.ψΔ/ξρθψΔαρώξ ηξτνοδόςθρεψαπχιλά όςιψδεξψφοήπχεψοπιρςιλήψέηλπιρθψ
ςθυψρχεςιλήυψςεχξιλήυψνεμέςθυψλαιψέδτρεψεξςομήψρςο δαραπχείοψξαψνθξψεοιςπέγειψλανιά φμοςονιλήψεπηαρία,ψεξώψεοιομέοξψ
εκαλομοφσείψ ξαψ ελλπενείψ θψ οπιρςιλήψ ρχεςιλήψ αοόζαρθψ ςοφψ Σφνβοφμίοφψ ςθυψ Γοιλπαςείαυ,ψ ςοψ ΝΘΓΗΑψ ςθξψ ίδιαψ νέπαψ
οαπεξέβθψ αφςόλμθςα,ψ οπολεινέξοφψ ξαψ δώρειψ ςοψ οπάριξοψ ζτυψ ηιαψ ςθξψ έξαπκθψ ςτξψ επηαριώξ.ψ Μεμιλά , θψ φμοςόνθρθψ
εηλπίσθλεψαοόψςθξψεξψμόητψφοθπερία, νεςάψαοόψεοίομθκήψςθυψαοόψςοψΝΘΓΗΑ, μόητ ξέοφ αιςήναςόυ ςθυψηιαψεοιβεβαίτρθψ
ςθυ έηλπιρθυ,ψ ςοψ οοοίοψ ρθνείτξεψ όςιψ οιψ εοενβάρειυψ οοφψ σαψ οπαηναςοοοιούξςαξψ σαψ ήςαξψ ελςεςανέξευψ λαιψ σαψ είχαξψ νθψ
αξςιρςπεοςόψχαπαλςήπα.ψΌοεπψλαιψεηέξεςο… 

Θαπάμμθμαψ νεψ ςθξψ οποβομήψ λαιψ εοιβομήψ ςοφψ «ρτςήπιοφ»ψπόμοφψ ςθυψ αξάοςφκθυ,ψ ςοψ λπάςουψ εοιχειπείψ ξαψ οποαροίρειψ ςαψ
ρφνζέποξςάψςοφ – οοφψςαφςίχοξςαιψνεψαφςάψςτξψεςαιπιώξψ- λαιψνεψέξαξψαλόνθψςπόοο:ψςθξψχειπαηώηθρθψςθυψλοιξήυψηξώνθυψ
οπουψςθξψοοιξιλοοοίθρθψςτξψλοιξτξιλώξψαηώξτξ,ψέςριψώρςε ξαψλαςαρςείψαζεξόυψεφλομόςεπθψθψλαςαρςομήψ ςοφυψλαιψξαψ
αξαδειχσείψαζεςέποφψθψλπαςιλήψ«αοοςεμερναςιλόςθςά»ψόροξψαζοπάψςθξ οάςακθψςθυψαξςίρςαρθυ ρςοψξόνοψςτξψαζεξςιλώξ, 
θψ οοοία χαπαλςθπίχεςαιψ «αξονία».ψ Σςοψ ομαίριοψ ςθυψ εξςειξόνεξθυψ λπαςιλήυψ εοίσερθυ,ψ λαςαρςέμμοξςαιψ ομοέξαψ λαιψ
οεπιρρόςεποψ - ςόροψ νεψ όποφυψ ρφχξόςθςαυ,ψ όρο λαιψ αηπιόςθςαυψ – οιψ αδιανερομάβθςοιψ αηώξευψ όμτξψ ελείξτξψοοφψ δεξψ
οεισαπχούξψρςιυψεοιςαηέυψςθυψλαοιςαμιρςιλήυψαξάοςφκθυψλαιψξονινόςθςαυ,ψψοπολεινέξοφ,ψνέρτψςθυψςπονολπάςθρθυψςοφυ,ψξαψ
λανζσείψλάσεψέλζπαρθψρφμμοηιλήυ αξςίρςαρθυ,ψξαψζιντσείψλάσεψζτξήψαξφοαλοήυ,ψξαψελμείγειψλάσεψιδέαψοοφψαξοίηειψςοψ
δπόνοψηιαψςθξψοιλοδόνθρθψεξόυψεμεύσεποφψλόρνοφ. 

Σςθξψ οεπίοςτρθψ ςτξψ νεςαμμείτξ,ψ ρεψ οαηλόρνιοψ εοίοεδο,ψ θ βίαψ λαιψ θψ λαςαρςομήψ ςτξψ εκοπφλςιλώξψ εςαιπιώξψ λαιψ ςτξψ
ελάρςοςεψλφβεπξήρετξψοοφψφοοβοθσούξψςθξψελομήπτρθψςτξψρφνζεπόξςτξψςοφψλεζαμαίοφ,ψέχειψελδθμτσείψνεψοοιλίμαψ
οπόρτοα.ψ Σεψ λάοοιευψ οεπιοςώρειυ,ψ όοτυψ ρςοψ Γμψ Σαμβαδόπψ λαιψ ρςοψ Θεπού,ψ έχειψ ζςάρειψ νέχπιψ λαιψ ςθψ δομοζοξίαψ
διαδθμτςώξ.ψ Σεψ άμμευψ οάμι,ψ όοτυψ ρςιυψ Σλοφπιέυψ Ξαμλιδιλήυ,ψ οιψ εςαιπίευψ ρφηλποςούξψ νιρσοζοπιλούυψ ρςπαςούυ , 



1. Raoul Vaneigem (1967), Η Εξανάπραπη ρητ Καςημεοινήτ Ζσήτ 

ρφξαοοςεμούνεξοφυψ αοόψ ρελιούπιςι,ψ αμμάψ λαιψ επηαχονέξοφυψ ςοφυ, ηιαψ ξαψ οπορςαςέγοφξψ ςθψ μεθμαςθνέξθψ ηθψ λαιψ ςιυψ
εηλαςαρςάρειυψςοφυ,ψνέρτψςοφψςπανοοφλιρνούψλαιψςθυψςπονολπάςθρθυψόρτξψείξαιψαοοζαριρνέξευψλαιψαοοζαριρνέξοιψξαψ
διελδιλούξψλασθνεπιξάψςοψδίλαιοψςοφψαηώξαψεξάξςιαψρςθξψεκόπφκθψχπφρού.ψΜαφςόχποξα,ψςοψλπάςου,ψτυψαφσεξςιλάψοιρςόυψ
φοθπέςθυψ ςοφψ λεζαμαίοφψ λαιψ εοιδειλξύοξςαυψ ςθψ νέηιρςθψ ρφξέοειαψ ρςοψ δόηναψ ςθυψ νθδεξιλήυψ αξοχήυ,ψ οπολεινέξοφψ ξαψ
λαςαρςείμειψ ςιυψ λιξθςοοοιήρειυψλαιψξαψδιαροείπειψ ςοξψζόβο,ψ εξεπηοοοιείψ οπτςοζαξήψνεηέσθψλαςαρςαμςιλώξψδφξάνετξ,ψ
οοφψοπαηναςοοοιούξ ναξιώδειυψπίγειυψδαλπφηόξτξψνέραψρεψεξψλιξήρειψαφςολίξθςα, αμμά λαι ρςοχεύοξςαυψρςαψρώναςαψ
ςτξψ διαδθμτςώξ ρεψ εφσείαψ βομή, οπολαμώξςαυψ ροβαπούυψ ςπαφναςιρνούυ, εζαπνόχοφξψ οπομθοςιλούυψ ήψ ελδιλθςιλούυψ
εμέηχοφυψρεψοχήναςαψοοφψλαςεφσύξοξςαιψήψαοοχτπούξψαοόψςιυψλιξθςοοοιήρειυ λαιψοποβαίξοφξψρεψδελάδευψοποραητηέυψ
λαιψρφμμήγειυ διαδθμτςώξ, αλόναψλαιψνεψςθξψειρβομήψρε ροίςια, οποράοςοξςαυ ςοφυ τυψλαςθηοπία ςθξψίδιαψςθψρφννεςοχή 
ςοφυ ρεψλιξθςοοοίθρθ. 

Ωρςόρο,ψρεψνιαψοεπίοδοψλαςάψςθξψοοοίαψοψρύηχποξουψομολμθπτςιρνόυψςθυψλαοιςαμιρςιλήυψαξάοςφκθυψεοιχειπείψ - νεψόομοψ
ςθξψ εξςειξόνεξθψ λαςαρςομήψ - ξαψ εοελςασείψ ρεψ λάσεψ οςφχήψ ςθυψ λοιξτξιλήυψ οπαηναςιλόςθςαυ,ψ εοόνεξοψ είξαιψ οιψ αλπαίευψ
εοισέρειυψ οοφψ έχοφξψ δεχσείψ οιψ λιξθςοοοιήρειυψ ρςθψ Ξαμλιδιλήψ ξαψ νθξψ ρφξιρςούξψ νενοξτνέξοψ ηεηοξόυ.ψ Βαραξιρςήπιαψ
διαδθμτςώξψ ρεψ αρςφξονιλάψ ςνήναςα,ψ οπτςόηξτπευψ ειλόξευψ κφμοδαπνούψ λαιψ ρφμμήγειυψ διαναπςφπόνεξτξψ
επηαχονέξτξ,ψ ςαλςιλήψ λαςαρςομήψ ηεξιλώξψ αοεπηιώξψ λαιψ ζοιςθςιλώξψ λιξθςοοοιήρετξ,ψ παςριρςιλήψ βίαψ ςθυψ ρφξεπηαρίαυψ
αρςφξονίαυψλαιψ χπφρήυψαφηήυψρςοψομαίριοψ ςθυψαξςινεςαξαρςεφςιλήυψεοιχείπθρθυψ«ΗέξιουψΔεύυ»ψαοοςεμούξψνεπιλάψνόξοψ
αοόψςαψοαπαδείηναςαψςθυψλπαςιλήυψβίαυψοοφψέχειψαρλθσείψλαςάψςθψδιάπλειαψςτξψοπόρζαςτξψνθξώξ. 

Μνήναψ ςθυψ ηεξιλεφνέξθυψ αφςήυ λαςαρςομήυ αοοςεμούξ λαιψ οιψ οπόρζαςευψ εοισέρειυ ςοφψ λπαςιλούψ λαιψ οαπαλπαςιλού 
νθχαξιρνούψ αοέξαξςι ρε λοιξτξιλέυ-λιξθναςιλέυψ δονέυ:ψ λαςαμήγειυ, αφςοδιαχειπιχόνεξοφυψ χώποφυ λαιψ λιξθναςιλέυψ
φοοδονέυ.ψΕψλαςαρςαμςιλήψαφςήψδπάρθψεοιδιώλειψξαψαζαξίρειψλάσεψχώποψεμεφσεπίαυ,ψαφςόξονθυψέλζπαρθυ, ρφμμοηιλήυψ
δθνιοφπηίαυ,ψαφςονόπζτρθυψλαιψαξςιομθποζόπθρθυ.ψΗάσεψερςίαψαξςίρςαρθυ, οοφψρφξιρςάψενοόδιοψρςθψβαπβαπόςθςαψςθυψ
λπίρθυ, ςτξψεκοφριαρςιλώξψρχέρετξ,ψςθυψελνεςάμμεφρθυ,ψςθυψενοοπεφναςοοοίθρθυψςτξψχτώξψναυψλαιψςοφψαςονιλιρνού , 
αξςιοποςείξοξςαυψ ςθξψ ακιοοπέοεια,ψ ςθξψ αμμθμεηηύθ,ψ ςθψ ρφξςποζιλόςθςα λαιψ ςθψ χτή.ψ Ηάσεψ ρφμμοηιλόςθςα οοφψ δεξψ
εςεπολασοπίχεςαιψαοό οπτςοοόποφυψλασοδθηθςέυ, ρτςήπευ λαιψάξτσεξψεοιβαμμόνεξοφυψξόνοφυ,ψαμμά αφςοσερνίχεςαι, 
νέρτψ ςθυ αφςοοπηάξτρθυ,ψ ςτξψ οπιχόξςιτξ,ψ αδιανερομάβθςτξ λαιψ αξςιιεπαπχιλώξψ διαδιλαριώξψ λαιψ ςθυψ ιρόςθςαυ, 
αξεκαπςήςτυ ζύμοφ,ψθμιλίαυ,ψεσξιλόςθςαυψήψλοιξτξιλήυψλαςακίτρθυ. 

Εψεοίσερθψρςιυψ λιξθναςιλέυψδονέυ,ψοοφψρφξιρςούξψλαςαμύςευψηιαψ ςθξψλφλμοζοπίαψ ςτξψαηώξτξ,ψ αζοπάψόμευψλαιψόμοφυψ
ναυ,ψλασώυψαοοςεμείψ ςνήνα νιαυ νεσοδεφνέξθυψεοίσερθυ,ψοοφψεοιχειπείψξαψδιαροείπειψςοξψζόβοψλαιψοοφψ αξανέξεςαιψξαψ
ηεξιλεφςεί, σέςοξςαυψ ρςοψ ρςόχαρςπο ςοψ ρύξομοψ ςτξψ λοιξτξιλώξψ αηώξτξ, νεψ ρλοοό ςθξψ εοίςεφκθψ ςθυ αξενοόδιρςθυ 
λφλμοζοπίαυψςοφψλεζαμαίοφ. Ηπάςουψλαιψλεζάμαιοψεοιχειπούξ νέρτψςθυψλαςαρςομήυψξαψναυψρςεπήροφξ ςοψδιλαίτναψξαψ
αοοζαρίχοφνε λαιψ ξαψ αητξιχόναρςε ηιαψ ςιυψ χτέυψ ναυψ λαι, ςαφςόχποξα,ψ εκαπςούξ ςθξψ εοιβίτρήψ ναυψ αοόψ ςοψ αξψ σαψ
φοολύγοφνεψ ρςοξψ ελβιαρνόψ ςθυψ λπίρθυ,ψ οοφψ οποςείξειψ ξέευψ λαςαρςποζέυψ λαιψ οδθηείψ ρςθξ αοεμοιρνέξθψ εοιδίτκθψ ςθυψ
αςονιλήυψ διάρτρθυ, ρςθξψ ςαύςιρθψ νεψ ςαψ ρφνζέποξςαψ ςτξψ αζεξςιλώξ λαιψ ρςθξψ αδιαζοπίαψ ηιαψ ςιυψ ρφξέοειευψ οπουψ ςοψ
λοιξτξιλόψρύξομο.  

Αξψσέμοφνεψξαψαξςιρςασούνεψρςαψρχέδιαψςθυψδιλςαςοπίαυψςοφψχπήναςουψλαιψξαψαητξιρςούνεψηια έξαξψάμμοψλόρνο,ψδεξ σαψ
αξαηξτπίροφνε λαξέξαξψελβιαρνό οοφψναυψοποςείξειψςθξψεοιβίτρθψαξςίψηιαψςθψχτή,ψηιαςίψαπξούναρςεψ«ςοξψλόρνοψρςοξψ
οοοίοψθψεηηύθρθψόςιψδεξψσαψοεσάξοφνεψαοόψοείξαψεξέχειψςοξψλίξδφξοψξαψοεσάξοφνεψαοόψαξία»1ήψαοόψοαπαίςθρθ. Δεξψσαψ
εξαοοσέροφνεψςοψνέμμοξψναυψρςαψχέπιαψρτςήπτξ, δεξψσαψςπονολπαςθσούνε αοόψςθξψεξςειξόνεξθψλαςαρςομήψλαι δεξψσαψ
εηλμτβιρςούνεψρε λανιά δφιλήψλαςαξόθρθψςοφψέξξονοφψλαιψςοφψάξονοφ,ψηιαςίψναυψαπλείψόςιψοψαηώξαυψναυψείξαιψδίλαιου. 
Αξςίσεςα, νεψόομαψςθξψλοιξτξιλήψαμμθμεηηύθψλαιψςθψρφμμοηιλήψρφξείδθρθ, σαψφοεπαροιρςούνε ςοφυψλοιξούυψοόποφυ, ςοφυψ
αοεμεφσεπτνέξοφυψχώποφυψλαιψςοφυψαδιανερομάβθςοφυψαηώξευψναυ,ψαοοςπέοοξςαυ ςθ διάππθκθ ςοφψλοιξτξιλούψιρςού. 
Όροψηιψαφςούυψοοφψεοιχειπούξψξαψλαςαρςείμοφξψςθξψεμεφσεπίαψναυ,ψσαψοπέοειψξαψηξτπίχοφξ όςιψαφςήψδεξ οπορδιοπίχεςαιψ
χτπιλά,ψ αμμάψ λφοζοπείςαιψ ρςιυψ ιδέευψ λαιψ οπαηναςώξεςαιψ ρςοφυψ αηώξευψ ναυ,ψ ηι αφςόψ δεξψ λαςαρςέμμεςαιψ λαιψ δεξψ
οοιξιλοοοιείςαι. Εαψοπέοειψξαψαοοδεχςούξψόςιψσα ναυψβπίρλοφξψοάξςαψνοπορςάψ ςοφυ, αητξιχόνεξοφυψλαιψαητξιχόνεξευ 
εξάξςιαψ ρςαψ νεςαμμεία, ρςθψ Ξαμλιδιλή,ψ ρςθψ Επάλθ,ψ ρςοψ Ηιμλίυ,ψ ρςθψ Λοφναξία,ψ ρςθψ Βοφμηαπία,ψ ρςθψ Δθνολπαςίαψ ςθυψ
Θαλεδοξίαυψλαιψόοοφψαμμούψχπειαρςείψξα οποαροίροφνε ςοφυψλοιξούυ χώποφυψλαιψ ςοφυψδίλαιοφυψαηώξευψεξάξςιαψρςοξψ
οόμενοψεσξιλώξψλαιψφοεπεσξιλώξψαζεξςιλώξψλαιψρςθξψάμτρθψςτξψλοιξώξψαηασώξ λαιψςθυψχτήυψναυ. 

Η αμάπξυκθ επιξάννει : «όλα ηια ξ' αζεμξικά» 

Οι κλιμωμικλί αηώμες αμξιξάννλυμ: «όλα ηια όλλυς» 

Ανοιχρό Συνρονιπρικό Θεππαλονίκητ ενάνρια πρα μεραλλεία χουπού 

http://nogoldthess.espivblogs.net/       no.gold.thess[at]espiv.net 


