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πλάληεζηο πξώηε:
ΔΙΑΓΩΓΗ:
Φζηλόπσξν! Παηδηά ὅισλ ηῶλ ἡιηθηῶλ ηξέρνπλ ραξνύκελα ζηνύο δξόκνπο. Πᾶλε ζηά ζρνιεηά ηνπο. Αηή
εἶλαη ἡ εἰθόλα πνύ παξνπζηάδεηαη θαζεκεξηλά ἐδῶ θαί πεξίπνπ ἕλα κῆλα. Σά ρσξηά, νἱ ζπλνηθίεο, νἱ πόιεηο
δσληάλεςαλ. Ναί, παηδηά, εἶζηε ἐζεῖο πνύ δώζαηε αηή ηή δσληάληα ζηόλ ηόπν καο. ζεῖο,

««Τ
Τόό χχρρυυσσοοῦῦνν μμέέλλλλοονν ττῆῆςς ααὔὔρριιοονν..

ΑΝΑΠΣΤΞΙ:
Ναί, θη αηό εἶλαη ἀιήζεηα. Δἶζηε ἡ ρξπζή ἐιπίδα ηνῦ κέιινληνο. Δἶζηε ηό ἀζάιεπην ζεκέιην ηῆο Παηξίδνο
θαί ηῆο θθιεζίαο. Οἱ ἅγηνη Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο καο πιέθνπλ ηά ὡξαηόηεξα ἐγθώκηα γηά ηήλ ἡιηθία ζαο.  ἱεξόο
Υξπζόζηνκνο ὅηαλ κηινῦζε ἤ ἔγξαθε γύξσ ἀπό ηήλ παηδηθή θαί ἐθεβηθή ἡιηθία ἔιεγε κέ πνιιή ζπγθίλεζη!
«Τί παίδων γλυκύτερον»! Καί πξάγκαηη:  Δἶζζε ἡ γιπθηά ὕπαξμηο κέζα εἰο ηήλ ςπρή ηῶλ γνληῶλ ζαο.
 Δἶζηε πξνζθηιεῖο θαί ἀγαπεηνί ζηή κεηέξα καο, ηήλ ξζόδνμνλ θθιεζία θαί ηήλ ἀγαπεηή καο Παηξίδα.
 Καί κέ ηά ἴδηα ζπλαηζζήκαηα ἀγάπεο ζᾶο πνδέρνληαη θαί νἱ δηδάζθαινί ζαο.
Μέζα ζηά ζρνιεῖα ζαο θαιεῖζζε λά ἀμηνπνηήζεηε δεκηνπξγηθά ηά λεηᾶηα ζαο, γηά λά έπηηύρεηε ἀιεζηλή
πξόνδν. Νά πεηᾶηε, θαηά ηόλ Μέγα Βαζίιεην, ζάλ ηίο ἐξγαηηθέο κέιηζζεο ζηά πνηθηιόρξσκα ἄλζε ηῶλ γλώζεσλ θαί
λά παίξλεηε κόλν ὅ,ηη εἶλαη ρξήζηκν θαί ὠθέιηκν. Νά παξαθηλήζεηε ηνύο ἑαπηνύο ζαο ζέ πλεπκαηηθά
ἐλδηαθέξνληα. Νά δῆηε θαί λά ζπκπεξηθέξεζζε ζύκθσλα κέ ηίο ἐζληθέο θαί ρξηζηηαληθέο καο παξαδόζεηο.
Νά ζηαζῆηε ἥξσεο ζηόλ ἀγῶλα ηῆο δσῆο, γηά λά δώζεηε ηό παξόλ ηνῦ ιιελνρξηζηηαληθνῦ πνιηηηζκνῦ καο εἰο
ηά ἀπαληαρνῦ ζύγρξνλα λεηᾶηα.
Γηά λά ἐπηηύρεηε ὅκσο ηνῦην εἶλαη ἀλάγθε λά ἀγαπήζεηε ηήλ ἐξγαζία. Υξεηάδεηαη ζπλερήο κειέηε θαί
δηαξθήο θαιιηέξγεηα.  θηιόζνθνο Ππζαγόξαο ὁ άκηνο ἔιεγε: «Ἡ παηδεία, ὁκοία ἐζηί τρσζῷ ζηεθάλῳ».
Γειαδή: Ἡ παηδεία θαί ἡ κόξθσζηο εἶλαη ὅκνηα κέ ρξπζό ζηεθάλη.
Ἀιιά ἡ γλῶζηο θαί ἡ ἐπηζηήκε κόλε δέλ ζά ὠθειήζῃ, ἐάλ δέλ πάξρῃ ἠζηθή δύλακηο γηά λά ἀληηκεησπίζῃ
ηήλ ζύειια ηῆο θαθίαο θαί ἁκαξηίαο, πνύ ἔρεη ἐμαπνιπζῇ ἰδηαηηέξσο ζηίο ἡκέξεο καο. Πξέπεη λά γλσξίδεηε, παηδηά,
πώο κόλε ἡ γλῶζηο ρσξίο ηήλ εζέβεηα δεκηνπξγεῖ δνύγθια ζεξίσλ θαί ὄρη θνηλσλία ἀλζξώπσλ. Ἡ ἀζέβεηα θαί ἡ
ἀζεΐα κεδελίδεη ηόλ ἄλζξσπν. Κάκλεη λαξθνκαλεῖο, θιέπηεο, δηαξξῆθηεο, ὀθλεξνύο, ἐγθιεκαηίεο, …. .
Μεηαβάιιεη ἡ ἀζεΐα ηνύο λένπο ζέ γεξαζκέλα λεηᾶηα, ζέ ξάθε ηῆο δσῆο. λῶ ἀληηζέησο ἡ πίζηηο ζηό Θεό
θαί ἡ ἀξεηή ἐμεπγελίδεη ηόλ ἄλζξσπν, θαί ἰζρπξνπνηεῖ ηνύο ραξαθηῆξεο.
Μή ιεζκνλῆηε ὅηη εἶζζε ἀπόγνλνη καξηύξσλ θαί ἡξώσλ, δειαδή παηδηά ηῆο θθιεζίαο θαί ηῆο ιιάδνο
καο, πνύ ἐδεκηνύξγεζε ηόλ ςειόηεξν πλεπκαηηθό πνιηηηζκό, ηόλ ιιελνρξηζηηαληθό. Κξαηῆζηε ἀθιόλεηε ηήλ
πίζηη ζαο πξόο ηόλ Θεό. Ἡ πίζηηο αηή ζά εἶλαη ηό θαηαιιειόηεξν πεδάιην ζηό πέιαγνο ηῆο δσῆο ζαο.
ήκεξα ζά κηιήζνπκε γηά δύν λένπο. Ἦηαλ ζπζπνπδαζηέο κέ πνιύ θαιή ἐπηζηεκνληθή κόξθσζη. Θά
δνῦκε ηί δξόκν δηάιεμε ὁ θαζέλαο ζηή δσή ηνπ, ηήλ ἐμέιημίλ ηνπο θαί ηό ἐληειῶο δηαθνξεηηθό ηέινο ηνπο.
ΓΙΗΓΗΙ:
Λνηπόλ ζηή Καηζάξεηα ηῆο Καππαδνθίαο θαηά ηόλ Γ΄κ.Υ. αἰῶλα θαηνηθνῦζε κία ἐπίζεκνο, πινπζία,
πνιύηεθλνο, ρξηζηηαληθή νἰθνγέλεηα. Σό ραξαθηεξηζηηθό ὅκσο κέ αηή εἶλαη ὅηη ἀπό ηά πέληε ἀξζεληθά παηδηά ηῆο
νἰθνγελείαο ηά ηξία ἔγηλαλ πίζθνπνη, δύν δέ ἀπό αηά, θαζώο θαί ἡ κεγαιύηεξε ἀδειθή ηνπο ἀλεθεξύρζεζαλ
ἀπό ηήλ θθιεζία καο Ἅγηνη.
θεῖλνο ὅκσο πνύ κᾶο ἐλδηαθέξεη ἰδηαηηέξσο θαί ζά κηιήζνπκε ζήκεξα εἶλαη ὁ πἱόο «Βαζίιεηος».
 Βαζίιεηνο ἐδηδάρζε ηά πξῶηα γξάκκαηα ζηήλ παηξίδα ηνπ. Καηόπηλ ὁ παηέξαο ηνπ ηόλ ἔζηεηιε γηά
ἀλώηεξεο ζπνπδέο ζηήλ Κσλζηαληηλνύπνιη θαί ηέινο ἦιζε ζηήλ Ἀζήλα πνύ ἦηαλ ηόηε ηό κεγαιύηεξν θέληξν ηῶλ
ἐπηζηεκῶλ θαί ηῆο ζνθίαο γηά λά ὁινθιεξώζῃ ηίο ζπνπδέο ηνπ. Σήλ ἴδηα ἐπνρή ζπνπδαζηήο ἦηαλ θαί ὁ
«Ἰοσιηαλός», ὁ θαηόπηλ αηνθξάηνξαο Κσλζηαληηλνππόιεσο.
 Βαζίιεηνο ἔβιεπε ὅηη ὅινη νἱ ζπκκαζεηέο ηνπ δέλ εἶραλ ρξηζηηαληθή ἀλαηξνθή νὔηε θαί ηίο δηθέο ηνπ
ἠζηθέο ἀξρέο. πίζεο ἐγλώξηδε πνιύ θαιά πόζν ἐπηθίλδπλε θαί βιαβεξή εἶλαη κία θαθή ζπλαλαζηξνθή γη’ αηό,
κόλν θίιν ζηήλ Ἀζήλα εἶρε ηόλ «Γξεγόξην». Νένο πνύ μερώξηδε γηά ηήλ εζέβεηα θαί ηίο ἀξεηέο ηνπ. Ἦηαλ θαί νἱ
δύν θηινκαζεῖο θαί κειεηεξνί θαί ηό κόλν πνύ ηνύο ἀπαζρνινῦζε ἦηαλ ἡ «ρξηζηηαληθἠ κόξθσζηο»
θαί ὁ «ἐπηζηεκνληθόο θαηαξηηζκόο» ηνπο.
Σειεηώλνληαο ηίο ζπνπδέο ηνπ ὁ Βαζίιεηνο ἐξγάδεηαη ζάλ δηθεγόξνο ζηά δηθαζηήξηα. Ἀιι ἐλῶ ζεκεηώλεη
ιακπξή ἐπηηπρία θαί πνιινί ηόλ ἐπαηλνῦλ θαί ηόλ ζαπκάδνπλ γηά ηήλ ξεηνξηθή ηνπ ἱθαλόηεηα, ἡ κεγαιύηεξε
ἀδειθή ηνπ, ἡ «Μαθξίλα», ιππᾶηαη πνιύ θαί ζηελνρσξεῖηαη. Ἡ ἐπηζπκία ηεο ἦηαλ λά δῇ ηόλ Βαζίιεην ἀθηεξσκέλν
ζηήλ θθιεζία θαί ηό ζεῖν θήξπγκα γηά λά θσηίδῃ ςπρέο. Ἀιιά θαί ὁ Βαζίιεηνο θαηά βάζνο εἶρε ηά ἴδηα αἰζζήκαηα
κέ ηήλ ἀδειθή ηνπ. ύληνκα παίξλεη ηή κεγάιε ἀπόθαζη, δέρεηαη ηό ἅγην βάπηηζκα θαί ἀπνζύξεηαη ζέ ἕλα θηῆκα
ηνπο ζηό Πόλην ὅπνπ κειεηᾶ, πξνζεύρεηαη θαί ἀγσλίδεηαη λά γίλε θαιύηεξνο ζηήλ ἀξεηή.
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Αηόλ ἀθξηβῶο ηόλ θαηξό πεζαίλεη ὁ αηνθξάηνξαο θαί ζηό ζξόλν ἀλεβαίλεη ὁ πξώελ ζπκκαζεηήο ηνῦ
Βαζηιείνπ, ὁ Ἰνπιηαλόο, πνύ ἦηαλ ἄζπνλδνο ἐρζξόο ηῆο ρξηζηηαληθῆο ζξεζθείαο. Ὅινη θαηαιαβαίλνπλ ὅηη ἔθζαζαλ
ἡκέξεο δνθηκαζίαο γηά ηήλ θθιεζία. Σόηε ὁ Βαζίιεηνο κέ πόζν λά πεξεηἠζῃ ηήλ θθιεζία δέρεηαη λά ἀλαιάβῃ
ηό ἀμίσκα ηῆο ἱεξσζύλεο θαί ζύληνκα ἀλεβαίλεη ζηόλ ἐπηζθνπηθό ζξόλν. Ὡο ἐπίζθνπνο δηαπξέπεη ὄρη κόλν κέ ηήλ
ζνθή ηνπ δηδαζθαιία θαί ηήλ θηιαλζξσπηθή ηνπ δξᾶζη, ἀιιά θαί κέ ηήλ ἁγηόηεηα ηνῦ βίνπ ηνπ. πκβνπιεύεη κέ
παηξηθή ἀγάπε ηνύο παξεθηξεπνκέλνπο, ἐιέγρεη ηνύο ἀπεηζνῦληαο, παξεγνξεῖ ηνύο ζιηβνκέλνπο, ἀλαθνπθίδεη ηνύο
πάζρνληαο. Κηίδεη λνζνθνκεῖα, γεξνθνκεῖα, ἄζπια …., ὅπνπ ὅινη νἱ πησρνί θαί πάζρνληεο βξίζθνπλ πξνζηαζία θαί
πεξηπνίεζη.  Βαζίιεηνο γηά ηήλ δηαηήξεζη ὅισλ αηῶλ ηῶλ ἱδξπκάησλ δηαζέηεη ὄρη κόλν ὅια ηά εἰζνδήκαηά ηνπ,
ἀιιά ἐξγάδεηαη θαί πξνζσπηθά. Παηδηά, ὁ ἴδηνο πεξηπνηόηαλ ηνύο ιεπξνύο θαί κέ πνιιή ἀγάπε ηνύο ἀζπαδόηαλ.
Σί λά πξσηνπνῦκε γη’ αηόλ ηόλ κεγάιν Ἄλδξα ηῆο ρξηζηηαλνζύλεο. Μόλν ηνῦην λά ἀλαθέξνπκε. Οἱ
ζπγθηλεηηθέο ἐθδειώζεηο ηνῦ πέλζνπο θαηά ηήλ ἡκέξα ηῆο ἐθδεκίαο ηνπ δέλ πεξηγξάθνληαη. Ἡ ζιῖςηο ἦηαλ γεληθή.
Γέλ ζξήλεζαλ κόλν νἱ Υξηζηηαλνί γηά ηήλ ζηέξεζη ηνῦ πλεπκαηηθνῦ ηνπο Παηέξα, ἀιιά θαί αηνί νἱ εἰδσινιάηξεο.
 «Βαζίιεηος» δνῦζε γηά λά πξνζηαηεύῃ θαί λά εεξγεηῇ «τόν ἄνθρωπο, τόν πλησίον» ρσξίο δηάθξηζη!
Αηόο ἦηαλ ὁ Βαζίιεηνο ζάλ ζπνπδαζηήο θαί ζάλ ἐπίζθνπνο. Γηθαίσο ἡ θθιεζία καο ηόλ θαηέηαμε κεηά
ηῶλ κεγάισλ ἁγίσλ θαί ηνῦ ἀπέλεηκε ηόλ ηίηιν «Μέγας».
Καί ηώξα ἄο δνῦκε πνηόο ἦηαλ ὁ Ἰνπιηαλόο.
Ὅηαλ ἦηαλ λεαξόο, εἶρε ιάβεη ζξεζθεπηηθή θαί ἐθθιεζηαζηηθή ἀλαηξνθή. Ὅκσο δέλ ζέιεζε λά ὠθειεζῇ
ἀπό ηό παξάδεηγκα ηῆο ἀξεηῆο πνύ ἔβιεπε γύξσ ηνπ. Ἀξγόηεξα ἔξρεηαη ζηήλ Ἀζήλα, εἶλαη ζπζπνπδαζηήο ηνῦ
Βαζηιείνπ θαί ηνῦ Γξεγνξίνπ. Καί ἐδῶ θαζόινπ δέλ ἐπεξεάδεηαη ἀπό ηό ρξηζηηαληθό ηνπο παξάδεηγκα θαί ηήλ
ἀξεηή ηνπο. Ὅηαλ δέ ἔγηλε αηνθξάηνξαο, ἀκέζσο ἔδεημε ηήλ θαθία θαί ηήλ ἐκπάζεηα ηῆο ςπρῆο ηνπ θαζώο θαί ηό
ἀδηθαηνιόγεην κῖζνο ηνπ θαηά ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ. Ὄρη κόλν πνζηήξημε κέ θάζε ηξόπν ηήλ ἀξραία εἰδσινιαηξηθή
ζξεζθεία, ηήλ ὁπνία θαί ἐδήηεζε λά ἀλαδσνγνλήζῃ θαί ἀλαζηειώζῃ, ἀιιά θαί θαηεδίσμε ηνύο ρξηζηηαλνύο θαί
ἔθιεηζε ηνύο λανύο ηνπο.  ἄλζξσπνο αηόο ἀζθαιῶο ζά πξνμελνῦζε πνιύ κεγαιύηεξν θαθό ζηήλ θθιεζία,
ὅκσο ζύληνκα ζθνηώζεθε ζέ ἕλα πόιεκν κέ ηνύο Πέξζεο.
Σό ηέινο ηνπ ἦηαλ νἰθηξόλ. Λέγεηαη ὅηη ηήλ ὥξα πνύ πέζαηλε, ἀκεηαλόεηνο, ηίλαμε δπλαηά κέ ηό ρέξη ηνπ
αἷκα ἀπό ηήλ πιεγή ηνπ πξόο ηόλ νξαλό θαί εἶπε «Κορέζζεηη, Ναδωραῖε»! Ἔβιεπε ἐθείλε ηήλ ζηηγκή ὅηη
κάηαηα ἐπνιέκεζε ηήλ πίζηη πξόο ηόλ Υξηζηό. Δἶδε πώο ζέ ηίπνηα δέλ ηόλ ὠθέιεζαλ ἡ ἀζέβεηα θαί ἡ θαθία ηνπ. Ἡ
ἱζηνξία γηά ηήλ θαηά ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ καλίαλ ηνπ ηόλ ὀλόκαζε «ἀπνζηάηελ» ἤ «παξαβάηελ».
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:
Θέισ ηώξα λά ἀθνύζσ ηίο θξίζεηο ζαο γηά ηόλ Βαζίιεην θαί ηόλ Ἰνπιηαλό:
Τί κοινό ἐχαρακτήριζε καί τούς δύο; (…) σζηά! Ἡ κόξθσζηο θαί ἡ ἱθαλόηεο.
Καί κατά τί διέφεραν; (…..) Μάιηζηα! Καηά ηήλ ἀξεηή θαί ηήλ εζέβεηα.
Καί πῶς ἐχαρακτήρισε ἡ ἱστορία τόν ἕνα καί πῶς τόν ἄλλον καί γιατί; (…) Βεβαίσο!  Βαζίιεηνο πῆξμε
«Μέγας»! Καί ἀλεδείρζε Μέγαο ὄρη κέ ηήλ ἀλζξσπίλε ζνθία, ἀιιά κέ ηή βαζεηά ζξεζθεπηηθόηεηά ηνπ θαί ηή
δσληαλή πίζηη ηνπ. Ἀιιά θαί ὁ Ἰνπιηαλόο ἦηαλ εθπέζηαηνο θαί ἱθαλώηαηνο θαί ἐθ’ ὅζνλ δέ ἔγηλε θαί
αηνθξάηνξαο ζά κπνξνῦζε θη αηόο λά θεξδίζῃ ηόλ ηίηιν ηνῦ «κεγάινπ» θαί λά ἀθήζῃ ὄλνκα θαιό. λ ηνύηνηο
θαί κεηαμύ ηῶλ ζπγρξόλσλ ηνπ ἔγηλε κηζεηόο θαί ἡ ἱζηνξία ηόλ ἐζηηγκάηηζε κέ ηόλ ηίηιν ηνῦ «ἀπνζηάηνπ».
Τί τοῦ ἔλειπε τοῦ Ἰουλιανοῦ γιά νά κερδίσῃ καί αὐτός πραγματική εὐτυχία καί δόξα; (…) Ἔηζη! Σνῦ
ἔιεηπε ἡ εζέβεηα, ἡ ἀγάπε γηά ηόλ πιεζίνλ, ὁ θόβνο ηνῦ Θενῦ. Αηό θαίλεηαη θαί κέ ηό ηί ἔθαλε ηήλ ηειεπηαία
ζηηγκή ηῆο δσῆο ηνπ. Σί κᾶο δηδάζθνπλ ινηπόλ ηά παξαδείγκαηα αηά;
ΤΝΘΗΜΑ: «Ἡ εζέβεηα θαί ἡ ἀξεηή δίλνπλ ζηόλ ἄλζξσπν ηήλ πξαγκαηηθή εηπρία θαί δόμα».

Καί πόηε ηά ἀπνιακβάλνπκε αηά; Σήλ ἀπάληεζη κᾶο ηήλ δίλεη ὁ ζεῖνο Παῦινο ζηήλ (Α΄ Σηκ. δ΄ 8).

ΡΗΣΟΝ: «Ἡ εὐζέβεηα πρός πάληα ὠθέιηκός ἐζηηλ, ἐπαγγειίαλ ἔτοσζα δωῆς ηῆς λῦλ θαί ηῆς
κειιούζες».
Ὑπόζρεηαη δειαδή ἀγαζά θαί γηά ηήλ παξνῦζα θαί γηά ηήλ κέιινπζα δσή ὁ Κύξηνο.
Ἀπό αηά πνύ εἴπακε, παηδηά, θαηαιαβαίλεηε ὅηη πξέπεη λά ἐλδηαθέξεζζε γηά ηήλ ρξηζηηαληθή ζαο κόξθσζη
θαί ηόλ ἠζηθόλ ζαο θαηαξηηζκό ἀπό ηώξα πνύ εἶζζε κηθξνί. Νά βάιεηε θαιά ζεκέιηα γηά λά πξννδεύζεηε ζηή δσή
ζαο θαί λά ἐπηηύρεηε. Ἀγσληζζῆηε λά κή ράζεηε ηήλ ἀθεξαηόηεηα θαί ηή θαζαξόηεηά ζαο. Νά κή ζηεξεζῆηε ηό
θῶο ηῆο πίζηεσο θαί ηή ραξά ηῆο ἀξεηῆο. Σόηε θαί κόλνλ ηόηε ζά κπνξῆηε λά αἰζζαλζῆηε ηήλ ὡξαία ἀπνζηνιή
ζαο θαί λά θαπρᾶζζε πώο κέζα ζηόλ θαηαξξένληα θόζκν, ζεῖο ηά ρξηζηηαληθά λεηᾶηα ζηέθεζζε θάξνο ιακπξόο θαί
ἄζβεζηνο δηά λά δείρλεηε ηήλ ζσηήξηνλ πνξείαλ. Πνξείαλ πξόο ηήλ πίζηηλ ηνῦ Υξηζηνῦ. ’ αηόλ ινηπόλ ηόλ
εγελῆ θαί κεγάιν ζθνπό ζά ζᾶο βνεζήζῃ πνιύ ηό Καηερεηηθό ρνιεῖν. Καί ηώξα ἡ ὥξα λά ζηξέςνπκε ηά κάηηα
καο ζηόλ Παληνδύλακν Παηέξα καο θαί λά ηνῦ δεηήζνπκε λά εινγήζῃ ηόλ ἀγῶλα καο.
ΠΡΟΔΤΥΗ:
«πνπξάληε Παηέξα καο ζέ εραξηζηνῦκε γηά ηίο ἀλαξίζκεηεο εεξγεζίεο πνύ κᾶο ραξίδεη θαζεκεξηλά ἡ
παηξηθή ζνπ ἀγάπε. Φέηνο κᾶο ἀμίσζεο θαί πάιη λά ἔιζνπκε ζηό θαηερεηηθό ζρνιεῖν. έ παξαθαινῦκε θώηηδέ καο
θαί ἐλίζρπέ καο, λά ἀθνύσκε κέ πξνζπκία ηά ιόγηα ζνπ θαί λά ἐθαξκόδνπκε ηίο ἐληνιέο ζνπ γηά λά γίλνπκε

22

θαινί Υξηζηηαλνί, λά πνιεκήζνπκε ηά πάζε καο, λά θαιιηεξγήζνπκε ηίο ἀξεηέο θαί λά γίλνπκε
ἀγαπεκέλα. ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ:  Πνηκήλ ὁ Καιόο. ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: σηῆξαο, Λπδία.
Ἀκήλ».
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παηδηά ζνπ

