
Τρομοκρατία στην Ιταλία 

Από τα τέλη της δεκαετίας του εξήντα μέχρι και τη δεκαετία του ογδόντα η Ιταλία γνώρισε 

μια σειρά από τρομοκρατικές επιθέσεις, τόσο της άκρας δεξιάς όσο και της άκρας αριστεράς, 

που είχαν ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι.  Η χρονική 

αυτή περίοδος αποτελεί τα Μολυβένια Χρόνια της Ιταλίας. Αρχή αυτής της περιόδου 

θεωρείται από αρκετούς ιστορικούς η 1η Μαρτίου του 1968 όταν στη Ρώμη διαδηλωτές 

συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Σχεδόν ένα μήνα μετά εξεράγη βόμβα στην Banca 

Nazionale dell'Agricoltura στην Πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο προκαλώντας το θάνατο 17 

ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 88. Η τρομοκρατική αυτή ενέργεια είναι γνωστή 

ως Σφαγή της Πιάτσα Φοντάνα . Καθόλη τη διάρκεια της δεκατίας του εβδομήντα έγιναν 

στην Ιταλία μια σειρά από τρομοκρατικές επιθέσεις ορισμένες από τις οποίες ήταν: η 

βομβιστική επίθεση στο σιδηροδρομικό σταθμό του Gioia Tauro στις 22 Ιουλίου του 1970 

που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου που κατευθυνόταν από 

το Παλέρμο στο Τορίνο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν 

άλλοι 66 , η έκρηξη βόμβας στην αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνο στις 17 Μαΐου του 1973 

που προκάλεσε το θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό 52, η έκρηξη βόμβας στην 

Piazza della Loggia στη Μπρέσια στις 28 Μαΐου του 1974 στη διάρκεια μιας διαδήλωσης 

ενάντια στη φασιστική τρομοκρατία με 8 νεκρούς και 102 τραυματίες και η έκρηξη βόμβας 

στις 4 Αυγούστου του 1974 στο τρένο Italicus Express που κατευθυνόταν από τη Ρώμη στο 

Μόναχο με 12 νεκρούς και 44 τραυματίες.Στις 16 Μαρτίου του 1978 μελη των Ερυθρών 

Ταξιαρχιών απήγαγαν στη Ρώμη, τον Άλντο Μόρο. 54 ημέρες αργότερα ο Μόρο βρέθηκε 

δολοφονημένος μέσα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. 

Βομβιστική επίθεση της Πιάτσα Φοντάνα 

 

Το γεγονός: 

Το απόγευμα της 12ης Δεκεμβρίου του 1969, στις 16:37, εξερράγη βόμβα στην Banca 

Nazionale dell'Agricoltura στην Πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο προκαλώντας το θάνατο 17 

ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 88. Η βομβιστική αυτή επίθεση είναι γνωστή 

ως Σφαγή της Piazza Fontana  και είναι η δεύτερη πιο αιματηρή τρομοκρατική ενέργεια στη 

διάρκεια των Μολυβένιων χρόνιων στην Ιταλία, μετά τη βομβιστική επίθεση στο 

σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια το 1980.Λίγο αργότερα, στις 16:55, μια άλλη βόμβα 

εξερράγη στην υπόγεια διάβαση που συνδέει την είσοδο της Εθνικής Τράπεζας Εργασίας  

στην via Veneto με εκείνη στην via di San Basilio τραυματίζοντας 13 άτομα. Περίπου μισή 

ώρα αργότερα, στις 17:20 και στις 17:30 εξερράγησαν δύο βόμβες στην Ρώμη: η μια μπροστά 

στο Altare della Patria και η άλλη στην είσοδο του Museo centrale del Risorgimento,στην 

Piazza Venezia, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Τέλος μια πέμπτη βόμβα 

βρέθηκε προτού εκραγή και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, στην Εμπορική Τράπεζα 

της Ιταλίας στην Piazza della Scala στο Μιλάνο. 

Ο θάνατος του Τζουζιέπε Πινέλλι: 

Τις επόμενες ημέρες στα πλαίσια των ερευνών για τους δράστες της τρομοκρατικής ενέργειας 

στην Πίατσα Φοντάνα συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν περίπου 80 άτομα κυρίως αναρχικοί 

.Ανάμεσα στα άτομα που ανακρίθηκαν ήταν και ο αναρχικός εργάτης σιδηροδρόμων 

Τζουζιέπε Πινέλλι . Στις 15 Δεκεμβρίου και ενώ συνέχιζε να κρατείται στην αστυνομική 

διεύθυνση  ο Πινέλλι έπεσε από το παράθυρο του δωματίου όπου διεξαγόταν η ανάκριση και 

σκοτώθηκε. Ο αστυνομικός διευθυντής Marcello Guida στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε 

λίγο μετά το θάνατο του Πινέλλι, υποστήριξε ότι ο θάνατος του 41 ετών αναρχικού ήταν 

αυτοκτονία. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι ο Πινέλλι όρμησε ξαφνικά στο παράθυρο, που ήταν 

ανοιχτό επειδή είχε ζέστη, και έπεσε στο κενό συμπληρώνοντας ότι πιθανόν προέβη σε αυτήν 
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την ενέργεια επειδή το άλλοθί του, για την 12η Δεκεμβρίου ήταν ψεύτικο, εκδοχή που 

ανατράπηκε στη συνέχεια καθώς αποδείχτηκε ότι το άλλοθι του Πινέλλι ήταν αληθινό. 

Οι τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός των καραμπινιέρων, που κατά το θάνατο του 

Πινέλλι βρίσκονταν στο γραφείο, κρίθηκαν αθώοι. 

Η έρευνα των Ερυθρών Ταξιαρχών: 

Σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στην Πιάτσα Φοντάνα έρευνα έκαναν και οι «Ερυθρές 

Ταξιαρχίες». Το υλικό αυτής της έρευνας, που περιελάμβανε και συνεντεύξεις αρκετών 

εκπροσώπων του circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, βρέθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 

1974, σε γιάφκα των «Ερυθρών Ταξιαρχιών» στο Robbiano, μόνο όμως ένα μικρό μέρος 

τέθηκε στη διάθεση των δικαστών που ερευνούσαν την επίθεση και αυτό αργότερα χάθηκε 

και πιθανόν καταστράφηκε μερικώς το 1992. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή η τρομοκρατική 

επίθεση στο Μιλάνο είχε υλοποιηθεί από αναρχικούς, οι οποίοι τοποθέτησαν τη βόμβα 

θέλοντας να προβούν σε μια πράξη διαμαρτυρίας αλλά από λάθος εκτίμηση σχετικά με την 

ώρα που έκλεινε η τράπεζα προκάλεσαν το θάνατο 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό 

πολλών άλλων. Τα εκρηκτικά όμως και τους πυροκροτητές, σύμφωνα πάντα με τις «Ερυθρές 

Ταξιαρχίες», οι δράστες τα είχαν προμηθευτεί από μια ακροδεξιά οργάνωση ενώ ο Πινέλλι 

πραγματικά είχε αυτοκτονήσει γιατί είχε εμπλακεί χωρίς τη θέλησή του στη διακίνηση των 

εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. 

Με αφορμή το θάνατο του Πινέλλι ο Ιταλός νομπελίστας συγγραφέας Ντάριο 

Φο έγραψε το 1970 το θεατρικό έργο «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού». 

Η σφαγή της Πιάτσα Φοντάνα και ο θάνατος του Πινέλλι είναι η υπόθεση της 

ταινίας Romanzo di una strage του Ιταλού σκηνοθέτη Μάρκο Τούλλιο Τζιορντάνα 

(2012). 

Ερυθρές Ταξιαρχίες 

 

Ίδρυση: 

Ερυθρές Ταξιαρχίες ( ιταλ.Brigate Rosse ) ήταν ακροαριστερή εξτρεμιστική οργάνωση που 

έδρασε στην Ιταλία την περίοδο 1970-88 και θεωρείται υπεύθυνη για δεκάδες δολοφονίες, 

απαγωγές και βομβιστικές επιθέσεις, κυρίως από την δεκαετία του 1970. Ως ιδρυτής της 

οργάνωσης θεωρείται ο Ρενάτο Κούρτσιο, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Μαργκερίτα 

Καγκόλ συγκέντρωσε στο Μιλάνο αρχικά ένα μικρό πυρήνα ομοϊδεατών, κυρίως από τους 

κύκλους της εργατικής τάξης. Το θεωρητικό υπόβαθρο της οργάνωσης στηριζόταν στο έργο 

και στη δράση ατόμων όπως ο Καρλ Μαρξ και ο Τσε Γκεβάρα υπό ένα πιο ριζοσπαστικό 

πρίσμα. Σύμφωνα με το μανιφέστο τους (1975), οι Ερυθρές Ταξιαρχίες αποσκοπούσαν σε 

συγκεντρωτικά πλήγματα εναντίον του κράτους, το οποίο και θεωρούσαν <<μαριονέτα των 

ιμπεριαλιστικών και των πολυεθνικών εταιρειών>>. Ακόμη, ως στόχο είχαν τη  δημιουργία 

ενός «επαναστατικού» κράτους μέσα από τον ένοπλο αγώνα και την έξοδο της Ιταλίας από 

το ΝΑΤΟ. 

Η Δράση τους: 

Το 1970 οι Ερυθρές Ταξιαρχίες προέβηκαν σε βομβιστικές επιθέσεις σε περιοχές του 

Μιλάνου και σύντομα (1971) ακολούθησαν απαγωγές και το 1974 ξεκίνησαν οι δολοφονικές 

επιθέσεις, κυρίως εναντίον κρατικών αξιωματούχων.  Η απαγωγή του δικαστή Μάριο Σόσι 

στη Γένοβα αποτελεί σημείο καμπής στη δράση των Ερυθρών Ταξιαρχιών, καθώς είναι η 

πρώτη επίθεση σε κρατικό λειτουργό, και έδειξε ότι ήταν αποφασισμένη να επιτεθεί σε 
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στόχους πέρα από το καπιταλιστικό σύστημα και πολιτικούς αντιπάλους. Το 1975, η ιταλική 

αστυνομία ανακάλυψε την αγροικία στην οποία ήταν φυλακισμένος ο βιομήχανος Βαλλαρίνο 

Γκαντσία από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Στην ανταλλαγή πυροβολισμών που ακολούθησε, δύο 

αστυνομικοί σκοτώθηκαν, όπως και η Μάρα Καγκόλ, σύζυγος του Κούρτσιο. Τo 1977 

αρχίζει η λεγόμενη στρατηγική της υγροποίησης, με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις, με τους 

βιομήχανους και τους τραπεζίτες να γίνονται συχνά στόχοι, όπως ο Φελίτσε Σιαβέτι, 

πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων της Γένοβας, ο οποίος τραυματίστηκε από 

πυροβολισμούς τον Απρίλιο του 1978. Τις 16 Νοεμβρίου 1977, μέλη των Ερυθρών 

Ταξιαρχιών πυροβόλησαν τον Κάρλο Καζαλένιο, αναπληρωτή αρχισυντάκτη της 

εφημερίδας Λα Στάμπα, στο Τορίνο. Σύντομα η ιταλική κυβέρνηση αναδιοργανώθηκε για να 

εξαρθρώσει την οργάνωση: το 1976 ο Κούρτσιο συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια 

φυλάκιση. Μετά την σύλληψη του Κούρτσιο οργανώθηκε η απαγωγή και η δολοφονία του 

τότε ιταλού πρωθυπουργού Άντο Μόρο.  

 

Η Παρακμή: 

Το 1984  η οργάνωση διασπάστηκε σε δυο φράξεις, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή της. 

Το οριστικό πλήγμα είχε δοθεί, όμως, με την ψήφιση μιας νομοθεσίας που αντιμετώπιζε με 

επιείκεια τα μεταμεληθέντα μέλη της οργάνωσης, εφόσον συνεργάζονταν με τις Αρχές και 

κατέδιδαν τα άλλα μέλη.  Ο πιο γνωστός από αυτούς που συνεργάστηκαν ήταν ο Παρίτζο 

Πέτσι, αρχηγός των Ερυθρών Ταξιαρχιών στο Τορίνο. Ο Πέτσι έδωσε πληροφορίες στην 

αστυνομία σχετικά με κρυψώνες και γιάφκες και οδήγησε στη σύλληψη αρκετών 

τρομοκρατών, παρά τις τρεις δολοφονίες νομικών. Παρά τις συλλήψεις, η οργάνωση 

συνέχισε τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Τις 17 Δεκεμβρίου 1981, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες 

απήγαγαν τον στρατηγό Τζέιμς Λι Ντόζιερ στη Βερόνα. Εκεί τη χρονική περίοδο, ο Ντόζιερ 

ήταν αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού για την επιμελητεία και διοίκηση 

του ΝΑΤΟ στη νότια Ευρώπη. Όμως, η σύλληψη Τζοβάνι Σεντσάνι τις 9 Ιανουαρίου 1982 

στη Ρώμη αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα στην οργάνωση και πολλές φιλόδοξες επιθέσεις 

διακόπηκαν. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες διαλύθηκαν το 1988, όταν οι BR-PCC ανακοίνωσαν ότι 

σταματούν τον ένοπλο αγώνα. Υπολογίζετε ότι μέχρι το 1988 έγιναν πάνω από 50 ένοπλες 

επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν γύρω στα 50 άτομα.  Τέλος ορισμένες τρομοκρατικές 

ενέργειες που έλαβαν χώρα στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπως η δολοφονία 

του Μάσιμο ντ’ Αντόνα (1999), συμβούλου του τότε πρωθυπουργού Μάσιμα ντ’ Αλέμα, 

πραγματοποιήθηκε από μια οργάνωση που χρησιμοποιούσε την ονομασία  Ερυθρές 

Ταξιαρχίες, αν και δεν είναι σίγουρο ότι υπήρχε σύνδεση με την οργάνωση του παρελθόντος. 

Άλντο Μόρο 

Ο Άλντο Μόρο (23 Σεπτεμβρίου 1916 - 9 Μαΐου 1978) ήταν Ιταλός πολιτικός και 

πρωθυπουργός της Ιταλίας από το 1963 - 1968 και από το 1974 - 1976. Γεννήθηκε στην πόλη 

Μάγκλι της επαρχίας του Λέτσε το 1916 και δολοφονήθηκε στην Ρώμη το 1978. Ηταν ένα 

από τα πιό σημαντικά μέλη των Χριστιανοδημοκρατών. Απήχθη στις 16 Μαρτίου 1978, από 

τις Ερυθρές Ταξιαρχίες (BR - Brigate Rosse), και δολοφονήθηκε μετά από 54 ημέρες 

αιχμαλωσίας. 

Πολιτική καριέρα: 
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Ο Άλντο Μόρο σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι όπου αργότερα έλαβε θέση 

τακτικού καθηγητή.Το 1941 αρχίζει την ενασχόλησή του με την πολιτική καθώς εκλέγεται 

πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καθολικών Φοιτητών του Πανεπιστημίου. Μετά από αρκετά 

χρόνια, κατά τα οποία ακολουθεί μια λαμπρή καριέρα ακαδημαϊκού, το 1946, ο Μόρο 

εκλέγεται μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης που βοήθησε στη σύνταξη του νέου Ιταλικού 

Συντάγματος.Το 1948 εκλέγεται μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων όπου υπηρέτησε, ως 

μέλος, μέχρι το βίαιο θάνατό του το 1978. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ήταν 

ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς ηγέτες. 

Ο αρχηγός του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος,Ενρίκο Μπερλινγουέρ , είχε προτείνει 

την συνεργασία μεταξύ των Κομμουνιστών και των Χριστιανοδημοκρατών, σε μια περίοδο 

σοβαρής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης στην Ιταλία. Ο Μόρο τότε, ήταν ένας 

από εκείνους που βοήθησε να βρεθεί τρόπος ώστε να σχηματισθή τελικά μια κυβέρνηση 

«εθνικής αλληλεγγύης», ως πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών. Επικεφαλής της 

κοινοβουλευτικής συμμαχίας υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της χώρας από το 1963 ως το 

1968, και πάλι από το 1974 ως το 1976. 

Απαγωγή και Δολοφονία: 

Ρώμη 16 Μαρτίου 1978 το πρωί. Δυο αυτοκίνητα έβγαιναν από την κατοικία της οδού forte 

Trionfale. Στο ένα επέβαινε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας  Άλντο Μόρο και στο άλλο η 

πάνοπλη συνοδεία του. Ήταν μια σημαντική μέρα καθώς επρόκειτο να συζητηθεί η πρόταση 

για την συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό τον Τζούλιο Αντρεότι, με τη 

συμμετοχή για πρώτη φορά στην ιταλική ιστορία των κομμουνιστών. Ξαφνικά, δυο 

αυτοκίνητα έκλεισαν από μπροστά και από πίσω τα οχήματα του Μόρο και των συνοδών του. 

Ταυτόχρονα, από διάφορα σημεία του δρόμου πετάχτηκαν μέλη των Ερυθρών Ταξιαρχών, οι 

οποίοι γάζωσαν με 91 σφαίρες τους πέντε σωματοφύλακες του πρωθυπουργού. Η επιχείρηση 

απαγωγής κράτησε λιγότερο από τρία λεπτά, αλλά η συνωμοσία για το τι συνέβη διαρκεί 36 

χρόνια. Οι ερυθρές ταξιαρχίες ζητούσαν την απελευθέρωση 13 φυλακισμένων συντρόφων 

τους σε αντάλλαγμα για τον χριστιανοδημοκράτη ηγέτη, ενώ ανακοίνωσαν ότι θα περνούσαν 

τον Μόρο από λαϊκό δικαστήριο. Οι διαπραγματεύσεις των ιταλικών αρχών με τους 

τρομοκράτες άρχισαν και επέτρεπαν στον Μόρο να στέλνει ιδιόχειρες επιστολές σε 

πολιτικούς και κομματικά στελέχη, στον Πάπα και τα μέλη της οικογένειάς του. Η ιταλική 

κυβέρνηση αρνούνταν να διαπραγματευτεί με τις ερυθρές ταξιαρχίες. Έτσι, με από 55 μέρες 

ομηρίας , ο Μόρο βρέθηκε νεκρός στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στις 9 Μαΐου του 

1978. Οι τρομοκράτες τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες. . 

Ταινίες: 

 The Moro Affair 

Κυκλοφορία:1986, Διάρκεια:110’,  Χώρα: Ιταλία, Γλώσσα: Ιταλικά  

 Σκηνοθεσία Τζ. Φεράρα 

 Η πλατεία των 5 Φεγγαριών (Five moon square-Piazza delle cinque lune) 

Κυκλοφορία:2003, Διάρκεια:115’, Χώρα: Αγγλία, Ιταλία, Γλώσσα: Ιταλικά 

Παραγωγή: : Arclight Films, Box Film, Σκηνοθεσία: Ρένζο Μαρτινέλ 

Σιένα. Είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα του εισαγγελέα Ροζάριο Σαρακίνι, ο οποίος 

αποχαιρετά τους φίλους και συναδέλφους του και ειδικότερα τον επί 12 χρόνια συνεργάτη του 

Μπράνκο. Γυρίζοντας στο σπίτι, ένας άγνωστος παρουσιάζεται ξαφνικά   και του δίνει ένα 

πακέτο. Ο Σαρακίνι το ανοίγει και βρίσκει μια ταινία. Όταν την προβάλει ανακαλύπτει κάτι 

συγκλονιστικό. Μπροστά στα μάτια του ξετυλίγεται η αιματοχυσία και η απαγωγή τού 

https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/wiki/1946
https://el.wikipedia.org/wiki/1948
https://el.wikipedia.org/wiki/1978


εντιμότατου Χριστιανοδημοκράτη πολιτικού Άλντο Μόρο στις 16/3/1978. Για πρώτη φορά 

στη ζωή του ο Δικαστής βρίσκεται μπροστά από μια υπόθεση υψίστης σημασίας για την ίδια 

την ιστορία της Χώρας. Αποφασίζει να απευθυνθεί στους μοναδικούς ανθρώπους που 

εμπιστεύεται, τον Μπράνκο και τη βοηθό Εισαγγελέα Φερνάντα Ντόνι. Αρχίζουν ν’ 

ανακαλύπτουν ένα σωρό από ψέματα και μισές αλήθειες. Η κατάσταση περνάει εκτός 

ελέγχου όταν πεθαίνει από ένα μυστηριώδες ατύχημα ο άνδρας της Φερνάντα. Το μεγάλο 

μυστικό κρύβεται στη Ρώμη σ’ ένα διαμέρισμα στην Πλατεία των 5 Φεγγαριών.. 

Βιβλία: 

 Κρυφός πυρήνας των Ερυθρών Ταξιαρχών 

Συγγραφέας: ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Έτος έκδοσης: 2016, Σελίδες.: 552, Εκδόσεις: Κέρδος 

 Aldo Moro: η ομηρία 

Συγγραφέας/εις: Μπραγκέτι Άννα Λάουρα, Ταβέλα Πάολα, Κατηγορία: μεταφρασμένη 

λογοτεχνία, Ημερ/νία έκδοσης: 1/1999, Εκδότης: Primus Εκδόσεις Καπάτου 

Σελίδες: 197, Γλώσσα βιβλίου: ελληνικά, Γλώσσα πρωτοτύπου: Ιταλικά 

Συντελεστές: Αποστολάκη, Μαρία 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 Βικιπαίδεια: Μολυβένια Χρόνια  

 Βικιπαίδεια: Βομβιστική επίθεση στην Πιάτσα Φοντάνα 

 Εγκυκλοπαίδεια Δομή: Ερυθρές Ταξιαρχίες 

 Βικιπαίδεια: Άλντο Μόρο 

 Μηχανή του χρόνου: Η απαγωγή και δολοφονία του Άλντο Μόρο  

 VideoClub.gr: Η πλατεία των 5 Φεγγαριών 

 Βικιπαίδεια: The Moro Affair 

 Public.gr: Αλντο Μορο: η ομηρία 

 Kedros.gr: Κρυφός πυρήνας των Ερυθρών Ταξιαρχών 

 

 

 

 

 


