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                                      15 ΜΑΗ 1985. 

30  ΧΡΟΝΙΑ...  ΑΠΟ  ΜΙΑ  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ! 
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ,ΜΕΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟ 

ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ 

 ΑΝΘΡΩΠΟ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΤΟΥ! 

 
 ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟ KAI ΑΝΤΑΡΤΗ! 
 

 ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ… ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΗ! 
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ… Οι νεοέλληνες  ρούφαγαν τα πακέτα Ντελόρ και χοροπήδαγαν στα τσιμέντα της 
αστικής καπιταλιστικής ανάπτυξης με ανατολίτικη νοοτροπία. Ο τρίτος δρόμος της αστικής λαμογιάς έβρισκε 
αγκαλιασμένες τις κομματικές νομενκλατούρες με το κ.κ.ε στην ουρά, το κράτος, το παρακράτος και τους 
«πολιτικοποιημένους» φηφοφόρους. Τα όνειρα των καταπιεσμένων ραγιάδων που άρχιζαν να περπατούν με 
ευρωπαϊκά βίτσια, διακόπτονταν από τις άγριες συμπλοκές στους δρόμους το ΄84,το Χημείο το ΄85,τις συγκρού-
σεις που γενικεύονταν με τις δυνάμεις καταστολής από τους γνωστούς άγνωστους,τα πανκιά και τα φρικιά… 
Οι αναρχικές ομάδες πανελλαδικά βγάζαν δυναμικά τον δικό τους λόγο και στιγμάτισαν τις καταστάσεις αντίσ-
τασης,στα σχολεία,στους αγώνες για την κατάργηση των Νταχάου της Κέρκυρας και των εξεγέρσεων στις 
φυλακές ,στα ψυχιατρεία,στους κοινωνικούς αγώνες.Συμπαραστάτες στην άγρια καταστολή και την κρατική 
εκδικητικότητα,ακόμη και των  εθνικιστών ανταρτών του Ι.R.A και των νεοσταλινικών ανταρτών πόλης της 
δυτικής ευρώπης,όπως ήταν η R.A.F και οι «άλλες».Ενάντια στα λευκά κελιά και τις εν ψυχρώ δολοφονίες τους. 
Απόγευμα στου Γκύζη στις 15 Μάη έγινε η πιο αιματηρή συμπλοκή με τέσσερεις νεκρούς.Οι τρείς της κρατικής 
ασφάλειας που παραμόνευαν με πολιτικό αυτ/το(οι δύο πρωταθλητές της εθνικής  ελλάδος  στην σκοποβολή) 
τον παραλήπτη μιας κλεμμένης μηχανής, που «έτυχε» νάναι  ο Χρήστος Τσουτσουβής κι’ ένας σύντροφος του. 
                                                                                                                                                                                                                               -ΣΥΝΕΧΕΙΑ…ΣΕΛ. 4- 
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Τα νεκρόφιλα μέσα παραπληροφόρησης της εποχής έδειχναν αρχικά τον συνεργό, του τραυματισμέ-
νου  Χρήστου, ως τον τελικό αδίστακτο εκτελεστή.Αυτόν που τον κουβάλησε εκατοντάδες μέτρα μακ-
ριά πριν ξεψυχήσει…Τελικά η δολοφονική σφαίρα συμφωνήθηκε ότι ήταν από τους έμμισθους πραι-
τωριανούς(αλλά από τα όπλα των νεκρών ή από κάποιον «άλλον»,δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ!).Δύο 
μέρες μετά και αφού είχε δημοσιευτεί η νεκρή φωτογραφία του, νεκρολάγνο πρωτοσέλιδο, σε όλα 
τα μ.μ.ε,αναγνωρίσθηκε όχι μόνο ότι ήταν ο Τσουτσουβής,αλλά πως ήταν και το ηγετικό μέλος της 
«ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ»… Το επαρχιωτόπουλο που από φοιτητής αρχιτεκτονικής στο Γκρατς της 
αυστρίας,πέρασε στην ένοπλη αμφισβήτηση  του νεοελληνικού καπιταλισμού,αλλά και στην 
αμφισβήτηση των αυστηρά ηγετικών και ιεραρχικών επαναστατικών αντάρτικων πόλης της ελλάδος 
και της ευρώπης.΄Ετσι η αμφισβήτηση και η διαφοροποίηση έφτανε οριακά αντιθετικά και στο 
ιδεολογικό,αλλά και στο πρακτικό πεδίο στοχοποίησης των ένοπλων δράσεων.Γνωστός βέβαια στις 
«αντάρτικες» παρέες της εξωκοινοβουλευτικής,ριζοσπαστικής αριστεράς,τους έβγαινε τώρα 
αντικρατικά  και αντιμεσσιανιστικά,στις χρόνια κατασκευασμένες και «δουλεμένες» πολιτικές πρω-
τοπορίες.Το λαϊκό εξωκοινοβουλευτικό κίνημα,με πρωτεργάτες το κ.κ.ε (μ-λ),τροσκιστικά, λενινιστι-
κά,μαρξιστικά και λοιπά γκρουπούσκολα,στίλ καραμπελιά· είχε ήδη ηττηθεί κατά κράτος,πολιτικά  
και στους οπαδούς του,στην αμερικάνικη πρεσβεία στις 16 Νοέμβρη 1980,αφήνοντας νεκρούς τον 
Κουμή,την Καννελοπούλου και εκατοντάδες τραυματίες. Στο ελληνικό αντάρτικο πόλης, μεσου-
ρανούσε η 17Ν,ο Ε.Λ.Α και τα παρακλάδια τους,με αντιαμερικανικές,αντικεφαλαιακές και πατριω-
τικές προκυρήξεις.Ειδικά οι στοχεύσεις της 17Ν «τύγχαναν» και με διάφορες πολιτικές,οικονομικές 
και κομματικές,ενδοσυγκρούσεις των κεφαλαιοκρατών της χώρας,αλλά και των εξωχώριων προστα- 
                                                                                                                                                                                                                           -ΣΥΝΕΧΕΙΑ… ΣΕΛ. 5- 
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τών τους. Βέβαια υπήρχαν επαναστατικές ομάδες όπως ο «ΟΧΤΩΒΡΗΣ ’80» που ανέλαβαν και τον 
εμπρησμό του Μινιόν και του Κατράντζοσπόρ,οι ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ που ανέλαβαν το 
χτύπημα του ψυχιάτρου των φυλακών Κορυδαλλού τον Μάη του ’80,η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με βόμβες στα Προπύλαια τον Ιούλη του ’80,για την δολοφονία από την αστυνομία 
του γιατρού Β.Τσιρώνη και τους βασανισμούς του Γ.Σκανδάλη,του Μπουκετσίδη,του φ.Κυρίτση· η 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ με εμπρησμούς σε σχολικά αυτοκίνητα και κριτική ενάντια στην 
οικογένεια,την θρησκεία και το σχολείο. Οι βίαιες αυτές αντιστάσεις στην βία της εξουσίας και 
τους συνεργούς της,συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια με διάφορες ονομασίες. Οι διωκόμενοι 
χαρακτηρίζονταν ή ως προλετάριοι αγωνιστές ή ως επαναστάτες σύντροφοι. Πολιτικοί όμηροι και 
πολιτικοί ένοπλοι αντάρτες,ήταν ορολογίες για τους αγωνιστές των εθνικοαπελευθερωτικών 
κινημάτων και των ιεραρχικών ένοπλων οργανώσεων της Δύσης και της Μέσης Ανατολής. 
Σχεδόν το σύνολο των αναρχικών κι’ αντιεξουσιαστών και τα σχήματα τους,τοποθετούνταν 
ενάντια στους αυτόκλητους μεσσίες και τους στρατιωτικό-πολιτικούς Ζορό,από όπου κι αν 
προέρχονταν. Οι κινήσεις της αυτοαπελευθέρωσης και της αυτοδιεύθυνσης των κολασμένων της 
γής,πραγματώνοταν στις καθημερινές κινήσεις και στο σπάσιμο των αστικών ρόλων και 
θεσμοθετήσεων τόσο του κράτους,όσο και των εθιμικών δίκαιων,μιας ελληνικής κοινωνίας 
βαθύτατα φονταμενταλιστικής και φιλάργυρης ταυτόχρονα. Ότι χειρότερο δηλαδή μπορεί να σου 
βρεθεί μπροστά σου,μαζί με τους εκδημοκρατισμένους χουντικούς,τους διορισμένους αγωνιστές 
της γενιάς του πολυτεχνείου,τους ιδεολόγους νομιμοποιημένους από τον καραμανλή και κρατικά 
συνταξιούχους κομμουνιστές,τα μάτ και τα κνάτ. Η ενδότερη μιζέρια του χώρου και των αστικών 
χαρακτηροδομών των προσώπων που τον συνέθεταν,αποτελούσε ένα άλλο βίαιο πεδίο ενός 
άλλου πιο δύσκολου και συνεχούς πολέμου,που τα αποτελέσματα θα ήταν καθοριστικά τόσο για 
τα ίδια τα άτομα,όσο και για την Αναρχία, ως έκφραση του βιωμένου της καθημερινής ζωής. 
Παρθενογένεση ούτε υπήρξε,ούτε μπορεί να υπάρξει,για την επανακατάκτηση της απόλυτης 
ελευθερίας και της άναρχης ευτυχίας. Η βιαιότητα κάποιες φορές είναι η ζωική δύναμη,για τον 
ίδιο τον  επανακαθορισμό της ύπαρξης και την επιβίωση της και στο χώρο και στο χρόνο. 
Το 1984 γίνεται μια γιγαντιαία στρατιωτική επέμβαση από την CIA και την MOSSAD για την εξάρθ-
ρωση τρομοκρατικής απειλής,στην αθήνα,για τους ολυμπιακούς αγώνες του Λος ΄Αντζελες,με 
εκτελέσεις και συλλήψεις πολλών αράβων και συνεργαζόμενων. Οι πράκτορες και οι εκτελεστές 
αλωνίζουν στην ελλάδα. Το γόητρο των  Ερυθρών  Ταξιαρχιών στην  Ιταλία αμαυρώνεται, με στοι- 
χεία  εμπλοκής της μαφίας,διακρατικών υπηρεσιών,στοών και υψηλών συμφερόντων της άρχου-
σας τάξης.Οι εμπλοκές τέτοιου τύπου διαπερνούν  τις σπουδαιότερες ένοπλες οργανώσεις της δυ-
τικής ευρώπης,που τα μέλη τους, είτε έχουν συλληφθεί ή καταζητούνται.Η θεωρία των συγκινο-
νούντων δοχείων των ε.ο των αντάρτικων πόλεων αγγίζει τους πάντες,εκτός από την ελλάδα(;).  
Τον Γενάρη του ’85 καθώς αρχίζει η απεργία πείνας των μαχητών της RAF στα «λευκά κελιά» του 
ολοκληρωτικού  γερμανικού κράτους,αρχίζει και η τελική κοινή δράση της δεύτερης περιόδου,του 
δυτικοευρωπαϊκού αντάρτικου των πόλεων. Η RAF χτυπάει τη σχολή ηλεκτρονικού πολέμου του 
ΝΑΤΟ στο Ομπεραμεργκάου. Οι CCC «Μαχητικοί Κομμουνιστικοί Πυρήνες» του βελγίου προκαλ-
ούν μεγάλες ζημίες,σε αγωγούς καυσίμων της ατλαντικής συμμαχίας.Η ACTION DIRECTE-AD,εκτε-
λεί τον γάλλο στρατηγό Οντράν και η RAF τον βιομήχανο οπλικών συστημάτων Ζίσερμαν.Η πορτο-
γαλλική ΕΡ-25,χτυπάει με όλμους αμερικάνικα πλοία και κτίρια στο λιμάνι της λισαβόνας. Οι ορ-
γανώσεις AD και η «ROTE ARMEE FRACTION» βγάζουν κοινό ανακοινωθέν.Η 17Ν εκτελεί τον Μομ-
φεράτου και τον Ρουσέτη.Ο ΕΛΑ κάνει χτύπημα στην γερμανική πρεσβεία,στην αθήνα.Η Ομάδα 
Επαναστατικής Διεθνιστικής Αλληλεγγύης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ,τοποθετεί την ισχυρή βόμβα στην  
πρεσβεία και ταυτόγχρονα ανακοινώνει την ένωση της, με τους Βελγικούς Κομμουνιστικούς 
Πυρήνες,την AD και τη  RAF.  
Στις γαλλικές φυλακές FLERY-MEROGIS,αρχές του Μάη του ΄85,δολοφονείται ο SULAK και ξεσπούν 
αλυσιδωτές εξεγέρσεις,με αποκορύφωμα στο FRENSES και τη δολοφονία του MIRVAL.Οι τρείς 
φυλακισμένοι πολιτικοί ηγήτορες της ACTION DIRECTE,που δεν έπαιξαν κανένα ρόλο σ΄αυτούς 
τους αγώνες,«ομολογούν» στα μ.μ.ε ,πως τέσσερα από τα κρατούμενα μέλη της πυροβόλησαν 
αστυνομικούς,βρισκόμενοι σε αυτοάμυνα,ενώ μέχρι τότε,τόσο η οργάνωση,όσο και οι κρατούμ-
ενοι αρνούνταν τέτοιους χαρακτηρισμούς και ρόλους.Βέβαια αυτά τα μέλη της οργάνωσης,είχαν   
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ρόλο  σ΄αυτούς τους αγώνες, συντασσόμενοι μαζί με τους νεαρούς γάλλους κι΄άραβες,εξεγε-
ρμένοι οι περισσότεροι των προαστίων του παρισιού και φυλακισμένοι,από τις βίαιες συγκ-
ρούσεις του 1982.  
Οι στάσεις των επαναστατημένων Γιάννη Πετρόπουλο,Τεμπερεκίδη και των άλλων αγωνιστών, 
εντός κι΄εκτός των καπιταλιστικών φυλακών,έβαζε μια άλλη αναρχική δυναμική,όπου όσο 
απαράδεκτος είναι ο διαχωρισμός των ανθρώπων,τόσο πιο αρνητικός γίνεται,όσο αφορά τον 
διαχωρισμό κρατουμένων σε κατηγορίες του είδους πολιτικοί-ποινικοί. Ο μη κεντρικός έλεγχος 
του Α-Α αυτής της εποχής,με τη διαφοροποίηση κι΄ενός εκτός πολιτικού ελέγχου μέρους του 
αντάρτικου πόλης,αποτελούσε κόκκινη γραμμή κι΄έπρεπε να εξολοθρευθεί με κάθε τρόπο από 
τα μεγάλα αφεντικά. Η εγκατάσταση στη θεσπρωτία του αποφυλακισθέντα Μπρούνο Μπεργέ 
από τις ισραηλινές φυλακές,με την τρομοκράτισσα Μαγκνταλένα Κόπ,μετέπειτα σύζυγο του 
Κάρλος το «τσακάλι» και το φημολογούμενο σύσσωμο δόσιμο της δεκαμελούς ομάδας του 
Χρήστου Τσουτσουβή,με το άνοιγμα από την CIA του φακέλου από την  STAZI του ΕΛΑ,δεν μπο-
ρεί να επιβεβαιωθεί. ΄Αλλωστε ο Μπεργέ εξαφανίστηκε και αγνοείται μέσα από το πλοίο ΛΑΟΣ 
της γραμμής ηγουμενίτσας. Αυτοί που ίσως γνωρίζουν και ανέλαβαν τις πολιτικές ευθύνες των 
ένοπλων οργανώσεων τους,αντί να δακρύζουν στην σιωπή κι΄άλλοι να γράφουν βιβλία επανασ-
τατικής φαντασίας,θα μπορούσαν να πούν δυό λέξεις…  Αλλά μάλλον η σιωπή,φυλάει τα έρμα!  
Απ΄αυτή την προαναφερόμενη λίστα προγραφών,ο Τσιρώνης ήταν ο πρώτος.Ακολούθησε ο 
Τσουτσουβής,μετά ο Πρέκας δολοφονημένος από άγνωστη σφαίρα και άγνωστο όπλο κατά την 
εκτέλεση του,ακολούθησε η αυτοκτονία-δολοφονία του Μαρίνου και μετά ποιοί…  Το σίγουρο 
είναι πως οι πολιτικές ηγεσίες των λενινιστικό-κομμουνιστικών ένοπλων οργανώσεων,ξεφορτώ-
θηκαν έναν μπελά και η εξουσίες ακόμη περισσότερο. Η τιμή σ΄αυτόν, τον  αντάρτη Τσου-
τσουβή,βρίσκεται κυρίως σε τούτο. Ότι μέσα από όλους  τους κοινωνικούς και πολιτικούς 
αγώνες που συμμετείχε κι έδρασε, δεν σταμάτησε ποτέ να αμφισβητεί και να αυτοκριτικάρεται, 
πραγματώνοντας τις επιθυμίες του και τις διαφοροποιήσεις του κόντρα στα επαναστατικά πρέ-
πει και σε όλες τις άτυπες και τυπικές ιεραρχίες,από όπου κι΄αν προέρχονταν. Κι αυτό πλήρωσε 
με τη ζωή του,αφήνοντας στερνή ανάμνηση σε «συντρόφους» κι εχθρούς,ένα παγερό χαμόγελο. 
Η μεταφορά της κρατικής προπαγάνδας,που έψαχνε εναγωνίως να μεταφέρει το θέαμα της 
τρομοκρατίας στον Αναρχικό χώρο,δεν τους βγήκε. Οι δολοφονημένοι μαχητές,έγιναν συνθήμα-
τα μνήμης και αντίστασης ενάντια στην κοινωνική βαρβαρότητα. Οι προσωπικές αντιστάσεις με 
τις ατομικιστικές ανταρσίες,φορτίστηκαν περισσότερη οργή και λύσσα. Έφτασαν μέχρι σήμερα 
με νέα ορμή τριάντα χρόνια μετά. Κι όσο θα θαμπώνει η εικόνα των επαναστατικών πολιτικών 
πρωτοποριών και των εικονολατρών συνακολουθητών,τόσο θα ξεπροβάλουν οι απλές καθημε-
ρινές βιωματικές ανταρσίες της Αναρχίας και οι γεύσεις της απόλυτης ελευθερίας. Οι πολιτικές 
κοινωνιολογίες του αστικού διαφωτισμού της αφθονίας και του οικονομισμού των συλλογικοτή-
των,δεν μπορούν να στηρίξουν πια την μυθολογία και την ονειρική αναγκαιότητα του Πολιτισ-
μού. Η διεθνής κάστα των εχόντων κάνουν απόσχιση από κάθε προηγούμενο κοινωνικό συμβό-
λαιο,αφήνωντας τους ενδιάμεσους υποστηρικτές τους,τροφή στον νέο αιμοβόρο ωφελιμισμό 
και κοινωνικό-συλλογικό δαρβινισμό. Το σέρβις των παλιών μηχανών,θέλει την βίαιη έξωση 
όλων,όσων δεν ανταποκρίνονται στις πολλαπλές δοκιμασίες αντοχής και των τέστς απόλυτης 
πίστης! Οι επαναστατικές ιδεολογικές ομάδες,ψάχνουν τα «ιστορικά» υποκείμενα τους,που 
έχουν λουφάξει στα τσιμεντένια κελιά των αστουπόλεων. Το δυσαρεστημένο πρώτα με τον 
εαυτό του άτομο,αθόρυβα κάνει την δική του ανταρσία. Στην αρχή δεν θα ακουστεί τίποτα…! 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΟ ΤΟΥ LAO SORAZ «ΣΚΙΕΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ». 

Σε τούτη την περιοχή δεν ταξιδεύει κανείς με ασφάλεια.Κι 

αν έχεις μυαλό να προσέχεις διπλά! Σε σαγηνεύουν και σ’ 

αγαπούν ώσπου να σε κατασπαράξουν… 

                                                            Φ. ΝΙΤΣΕ 

 

EGOTRIPS κι αντιστραμμένες κόρες οφθαλμών. 

Σύντομη ανάπαυλα,αιρετικοί κύκλοι γύρω από τις 

φωτιές των καπνών των χόρτων,που ανάβονται 

παράνομα στα πέριξ στην ελλάδα τα χαράματα… 

Τα ταμ-τάμ χορό πολέμου,μια ζωή βάφουν τη ψυχή 

μου με τα χρώματα της αυγούλας. 

Το πρωί οι αντάρτες μπαίνουν στις πόλεις. 

Η εξέγερση συνεχίζεται… 
                                                           ΕΚΤΡΟΠΕΣ - Π..Α 

΄Εζησα τον πόλεμο πού έκαναν οι μεγάλοι στο όνομα της 

ελευθερίας… Η μαζική δολοφονία αποτελεί τίτλο τιμής 

όταν γίνεται κάτω από τους ήχους του εθνικού ύμνου.Οι 

πόλεμοι που έζησα,οι πόλεμοι που μου διηγήθηκαν,οι 

πόλεμοι  που με  άγγιξαν, δεν μου έμαθαν να  σέβομαι τη 

ζωή.Το μόνο που πιστεύω πως κατάφεραν ήταν να νομι-

μοποιήσουν το φόνο…  Σήμερα λοιπόν μπροστά στους 

δικαστές μου,θα μείνω αδιάφορος αν μου μιλήσουν για 

σεβασμό  προς τη  ζωή…  Μέχρι  τώρα δεν  είδα ποτέ 

έναν πολίτη να κλαίει για το θάνατο ενός αλήτη. Αναγ-

νωρίζω το δικαίωμα της κοινωνίας να με καταδικάσει, 

 όχι όμως και το δικαίωμα να με κρίνει !     
 
   ΖΑΚ  ΜΕΣΡΙΝ-ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ 1985 ΣΤΗ 

ΓΑΛΛΙΑ.Νο 1 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ 

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.  
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L.P 

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΩΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ,ΕΙΝΑΙ   

Η ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ,ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ,  

ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ,ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ. 
                                                                                                                      -ΑΝΤΡΕΕΦ/ΡΩΣΙΑ 1917- 

 

 

 
 

                             
 

 

 

 


