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Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία, σὲ ἀκοίμητον φρουρόν, προστάτην, 
καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα, ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα, 

τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Ἅγιε Ἱεράρχα Ἀχίλλιε, 
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Λέμε ότι οι Ναοί γεμίζουν. Βλέπουμε
αρκετούς χριστιανούς να προσέρχονται στα
Μυστήρια. Ουρές οι πιστοί όταν έρχεται κάποιο
λείψανο αγίου ή κάποια θαυματουργή εικόνα.
Τρέχει ο κόσμος σε ομιλίες και εκδηλώσεις… Και
πίσω απ’ όλα αυτά μια στενάχωρη διαπίστωση:
η πίστη των χριστιανών είναι ισχνή, αδύναμη,
παρά τον πνευματικό αγώνα που μπορεί να
κάνουν. Και αυτό φαίνεται στην
καθημερινότητα. Πόσο εύκολα χωρίζουν τα
ζευγάρια… Πόσο συχνό το φαινόμενο να είναι
μαλωμένοι οι άνθρωποι, τ’ αδέρφια μεταξύ
τους, οι συγγενείς, οι γείτονες… Πόσο
φυσιολογικά τελούν πολιτικό γάμο ή κάνουν
εκτρώσεις… Πόσο άνετα συμμετέχουν σε
καρναβαλικές φιέστες και κραιπάλες,
μασκαρεύονται, βγαίνουν από τα όρια… Πόσο
γρήγορα θυμώνουν, γογγύζουν,
απογοητεύονται… Πόσα ψέματα, πόσες αδικίες
και κομπίνες, πόσα σχόλια και κουτσομπολιά…
Πόση κακία και ανηθικότητα… Πόσες φορές
σκανδαλίζουν με την απρόσεκτη ή υποκριτική
ζωή τους… Και πόσοι “χριστιανοί” στέκονται
απέναντι, έξω από την Εκκλησία, να την
πολεμούν και να τη χλευάζουν…

Δυστυχώς δεν έχουμε αληθινή μετάνοια και
συντριβή. Δεν κάνουμε ακριβή εξομολόγηση.
Δεν υποτασσόμαστε εγκάρδια και εκούσια στο
θέλημα του Θεού. Δε μας διακρίνει η συνέπεια
στην τήρηση των ευαγγελικών εντολών. Δεν
είμαστε προσευχόμενοι άνθρωποι. Δεν
υψώνουμε ικετευτικά τα χέρια και τις καρδιές
μας στον ουρανό. Δε γονατίζουμε. Με μια
φράση: δεν αγαπάμε το Σταυρό του Χριστού.
Θέλουμε να αναστηθούμε δίχως να
σταυρωθούμε πρώτα. Επιθυμούμε Παράδεισο
χωρίς κόπο και ιδρώτα. Δε μας αρέσει ο
Γολγοθάς. Να έρθει κατευθείαν η Ανάσταση!
Παρόλο που ο Κύριος διαμηνύει “όστις θέλει
οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και
αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω
μοι”.

Λέμε ότι πιστεύουμε, ότι αναζητούμε τον
Χριστό, ότι η ψυχή μας Τον αγαπάει.
Συγκινούμαστε από αυτά που διαβάζουμε και
ακούμε. Η φιλαυτία μας, όμως, μας παρασέρνει
στην αμαρτία και στο κοσμικό πνεύμα. Ενώ

θέλουμε να είμαστε στο δρόμο του Θεού, χωρίς
την απόλυτη πίστη σ’ Εκείνον, εύκολα μας
τραυματίζει ο διάβολος, που θολώνει το νου και
σκοτίζει την ψυχή. Και τότε, τι ταλαιπωρία, τι
βάσανο, ποιον δρόμο να διαλέξουμε, του Θεού
ή της αμαρτίας. Η απόφαση είναι δική μου, δική
σου, του καθενός μας…

Δε φταίει η εποχή μας, οι συνθήκες ζωής, τα
ερεθίσματα, οι άλλοι άνθρωποι, το περιβάλλον
μας. Ούτε φυσικά φταίει ο Θεός, αλλά ούτε και
ο διάβολος… Φτάνουν οι δικαιολογίες. Οι
εποχές πάντοτε ήταν δύσκολες για τους
αγωνιζόμενους χριστιανούς. Αρχικά οι διωγμοί.
Έπειτα οι έριδες και οι αιρέσεις. Ακολούθησε η
Οθωμανική σκλαβιά. Α’ και Β’ παγκόσμιοι
πόλεμοι. Κατοχή. Και στις μέρες μας ψυχρότητα,
αποστασία, αθεΐα, σατανολατρεία. Κάθε φορά
ο ίδιος εχθρός με διαφορετική μορφή.
Μοναδική σανίδα σωτηρίας η εν Χριστώ ζωή.
Λιμάνι απάνεμο η Αγία μας Εκκλησία, που μας
καλεί να ντυθούμε την πνευματική πανοπλία, τα
όπλα του φωτός(την προσευχή, τη νηστεία, την
άσκηση, την ελεημοσύνη, τη μελέτη και
ακρόαση του θείου λόγου) και να φορέσουμε
τον θώρακα της πίστης. Διαφορετικά, μένουμε
ακάλυπτοι από τη Χάρη του Θεού, γυμνοί
πνευματικά, εκτεθειμένοι στις προσβολές του
πειρασμού. Μόνο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας
του Χριστού, που είναι η σωστική Κιβωτός,
σώζεται ο άνθρωπος. Με τη συμμετοχή στα ιερά
Μυστήρια. Με  συνεχή εξομολόγηση και Θεία
Κοινωνία. Ούτε τα αξιώματα, ούτε τα πλούτη,
ούτε οι γνώσεις και οι περγαμηνές, ούτε τα
υλικά αγαθά μπορούν να στηρίξουν και να
θρέψουν τις ψυχές μας. Αντίθετα, αυτά από
μόνα τους καλλιεργούν τον εγωισμό και την
υπερηφάνεια και συχνά μας γεμίζουν άγχος,
ενοχές, μελαγχολία, αφού χωρίς αρετή, χωρίς
Θεό, καταντούν πανουργία.

Το μεγάλο δυστύχημα του καιρού μας, που
πολλές φορές εκκολάπτεται και μέσα στους
κόλπους της Εκκλησίας, είναι ότι
απολυτοποιούμε τον ατομικό τρόπο του βίου
μας, τις προσωπικές μας επιλογές και τις
προβάλλουμε ως τον πλέον σωστό δρόμο ζωής
και σωτηρίας. Είναι επικίνδυνο να φτιάξει ο
καθένας μας τη δική του στράτα

ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Περί πίστεως…
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Έχουν περάσει μόλις 24 έτη από
την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Δι-
καίως ονομάζεται καινοφανής άγιος,
καινούργιος άγιος, της εποχής μας.
Και αυτό είναι που προδίδει κάτι για
τη συνείδηση της Εκκλησίας. Ότι δη-
λαδή η Εκκλησία ζει τους έσχατους
καιρούς. Μετά τον 15ο αιώνα, στους
κόλπους της εμφανίζονται καινοφανείς άγιοι και νέοι
μάρτυρες. Αυτό δεν αποτελεί απλά μια ιστορική και
χρονολογική υποδιαίρεση, όπως θα λέγαμε επιπό-
λαια, αλλά είναι απόδειξη της αίσθησης των εσχάτων
που βιώνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Ο Άγιος Παΐσιος, αρχικά έζησε μια ζωή που δεν
ήταν φανερή στους άλλους παρά μόνο σε Εκείνον,
που γνωρίζει ακόμα και τα κρυφά της καρδίας. Ήταν
ένας λιτός ως προς τον τρόπο ζωής μοναχός, με τον
καθημερινό του αγώνα, βασισμένο στην άσκηση, την
προσευχή, την πλήρη ακτημοσύνη και προπαντός τη

θυσία προς τον πλησίον. Όμως
αυτός ο ταπεινός μοναχός, έκρυβε
έναν πελώριο όγκο αγιότητος. Αλλά
ο Θεός αποκαλύπτει την αρετή, όσο
κρυμμένη κι αν είναι. Τους άξιους τη-
ρητές του Ευαγγελίου Του, τους βγά-
ζει στην επιφάνεια, προς στήριξη του
υπόλοιπου ποιμνίου Του. Αν αναρω-

τηθούμε, όλα αυτά γιατί; Γιατί δια μέσω των Αγίων ο
Θεός φανερώνει τη δύναμή Του. Έτσι τους επαινεί,
τους δοξάζει και αξιώνει και εμάς να δεχτούμε τη
χάρη Του και τη δύναμή Του μέσα από εκείνους, που
ορθώς βίωσαν το λόγο Του και αποδεικνύουν καθη-
μερινά την Αλήθεια. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος αποκα-
λύφθηκε από το Θεό, ενδυναμώνοντας τόσους και
τόσους ανθρώπους.

Όλοι οι καινοφανείς άγιοι, μας στηρίζουν και σε
κάτι ακόμα. Δείχνουν ότι και στους εσχάτους χρόνους
μπορούν να αναδειχθούν Άγιοι. Αυτή η ύπαρξη της

πνευματικότητας, να περπατήσει στο δρόμο που
εγωιστικά διάλεξε και τον βολεύει. Έτσι ζούμε
αυτονομημένοι από το θέλημα του Θεού, το
οποίο δεν έχει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Δε
μας απασχολεί τι ζητά ο Θεός από εμάς
προσωπικά, αλλά πώς να ζούμε με τη δική μας
σκέψη και νοοτροπία.

Το Ευαγγέλιο είναι ένα και μοναδικό. Αφορά
σε όλους τους πιστούς ανεξάρτητα από φύλο,
ηλικία, εθνικότητα, επάγγελμα… Όλοι
οφείλουμε, εφόσον πιστεύουμε στον Ιησού
Χριστό, να το εφαρμόζουμε με προθυμία, χαρά
και ακρίβεια. Εξάλλου ο Κύριος μας διδάσκει,
ότι ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία δεν
επιτρέπεται να αλλάξουμε στην τήρηση των
εντολών του Θεού. Η Ορθόδοξη ευσέβεια είναι
Μία. Συνίσταται στο φόβο του Θεού, στην πίστη
στον  Ένα Τριαδικό Θεό, στη Θεανδρικότητα του

Χριστού και στην αποδοχή Του ως Σωτήρα και
Λυτρωτή, που εκφράζεται με τη λατρευτική-
μυστηριακή ζωή, την πιστή τήρηση του
Ευαγγελίου και το ορθόδοξο ήθος.

ΕΝΑΣ είναι ο Χριστός, ΜΙΑ η Εκκλησία Του,
ΜΙΑ η πίστη των Ορθοδόξων, όπως την
φανέρωσε το Άγιο Πνεύμα, όπως την δίδαξαν οι
Απόστολοι και τη διατύπωσαν οι Άγιοι Πατέρες,
που Αγιοπνευματικά όρισαν τα δόγματα, και
όπως διασώθηκε στους αιώνες από την Ιερά
Παράδοση. Αυτή την πίστη ας ακολουθούμε ως
συνειδητά μέλη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και
Αποστολικής Εκκλησίας. Τόσο θεωρητικά όσο
και πρακτικά. Ορθοδοξία και Ορθοπραξία. Διότι,
η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή πίστη.

Παπα-Φα

“Το σκεύος χαρισμάτων το μεστόν”

Φτάνοντας στην  Δεσποτική γιορτή της Μεταμόρ-
φωσης, στις 6 Αυγούστου,  σκέπτομαι την έκπληξη
των μαθητών όταν είδαν πάνω στο Όρος Θαβώρ τον
Χριστό μεταμορφωμένο, γεμάτο φως με κατάλευκα
ενδύματα να συνομιλεί με τον Μωυσή και τον Ηλία.
Τόσο πολύ ο αυθόρμητος και ενθουσιώδης, Πέτρος,
πρότεινε να στήσουν τρεις σκηνές. Μια για τον Κύριο,
μια για το Μωϋσή και μια για τον Ηλία.

Πόσο όμως περισσότερο εξεπλάγησαν όταν άκου-
σαν από τον ουρανό φωνή να λέει: «Οὗτος ἐστὶν ὁ
υἱός μου ὁ ἀγαπητός  αὐτοῦ ἀκούετε». Φαντάζομαι
χτυπάτε τόσο δυνατά η καρδία τους από έκπληξη και
χαρά.

Η λέξη Μεταμόρφωση είναι σύνθετη μια και προ-

έρχεται από το επίρρημα μετά και το ρήμα μορφώνω
που σημαίνει ότι δίνω κάποια μορφή  αλλά και βελ-
τιώνω πνευματικά.

Ωστόσο παρατηρείται  ότι ενώ οι άνθρωποι έχουμε
όλα τα εφόδια για μια πραγματική μεταμόρφωση,
πολλές φορές οδηγούμαστε  σε μια πνευματική πα-
ραμόρφωση κινούμενοι μέσα σε λάθους δρόμους  με
συνέπεια να χάνουμε τον αρχικό μας στόχο.

Ο Κύριος όμως σήμερα μας προσκαλεί να θυμη-
θούμε ότι η πραγματική μεταμόρφωση για τον άν-
θρωπο είναι να γεμίσει πνευματική λάμψη και φως
ενωμένος με τον Μεταμορφωμένο Χριστό.

Αντώνης

Η πρόσκληση της Μεταμόρφωσης!
io

io
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αγιότητος, μας θυμίζει την εντολή Του Κυρίου: “Άγιοι
γίνεσθε ότι Εγώ Άγιος ειμί”, που θα ισχύει ως το τέλος
των αιώνων. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη ελπίδα στις
μέρες μας απ΄αυτή. Ενώ όλοι μας συνθλιβόμαστε στις
συμπληγάδες της καθημερινότητας και των βιοτικών
αναγκών, ενώ δοκιμάζουμε θλίψεις και πτώσεις, ενώ
πειραζόμαστε από τη φαινομενική αδικία του κό-
σμου, ενώ φοβόμαστε για το αύριο και χάνουμε την
υπομονή και την πίστη μας, αποδεικνύεται ότι δεν πο-
ρευόμαστε μόνοι. Ο Θεός στέλνει θεία παρηγοριά και
ενίσχυση στον αγώνα μας, μέσω των Αγίων Του.

Ο Άγιος Παΐσιος΄μέσα από τις διδαχές του, με
απλό τρόπο, μιλάει στην καρδιά μας. Αυτή η απλό-
τητα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σημερινή
εποχή. Σήμερα, παντού κυριαρχεί διάχυτο το πνεύμα
της πολυπραγμοσύνης. Επιστήμη, εξειδίκευση, υπερ-
πληροφόρηση, πολύπλοκα προβλήματα που αναζη-
τούν λύσεις, αγωνιώδη προγράμματα που γεμίζουν
τον άνθρωπο με ταραχή και άγχος. “Όλος ο βίος μας,

είναι σύνθετος και ψευδόμενος”*, αλλά “ου γαρ σύν-
θετος ο Θεός”**. Ο Θεός δεν είναι σύνθετος. Μέσα
από την απλότητά Του μας φανερώνει την καθαρό-
τητα, την αθωότητα, την ομορφιά. Κατ’ εξοχήν απλός
άνθρωπος ήταν και ο Άγιος Παΐσιος. Ο λόγος του είναι
απλός και παρά τις τόσες γνώσεις της εποχής μας,
είναι ο μόνος απόλυτα κατανοητός, γιατί είναι πλου-
τισμένος με τη Χάρη του Θεού. Ο Άγιος, μας διδάσκει
ότι η απλότητα δεν αποτελεί μια εξωτερική απλά έκ-
φανση, αλλά είναι η εσωτερική ανακαίνιση, η ένωση
με το Θείο, αυτό που βίωσε ο ίδιος.

Καθημερινά, χιλιάδες πιστών προσκυνούν με ευ-
λάβεια τον τάφο του Αγίου. Και είναι αυτή η τεράστια
απόδειξη, ότι ο Θεός όντας δίκαιος, εξυψώνει τους
άξιους αθλητές Του. Άγιε Παΐσιε είθε να επισκέπτεσαι
και εμάς και να μας στηρίζεις στον αγώνα μας. _

Ασπασία

Η Παναγία μας τιμάται και γιορτάζει όλο τον χρόνο
με τις Θεομητορικές εορτές. Με τη ζωή της μας έδωσε
ένα μεγάλο παράδειγμα αρετής, ώστε και οι Άγγελοι
και οι Αρχάγγελοι να την τιμούν «σαν τιμιωτέραν των
Χερουβείμ και ενδοξοτέραν των Σεραφείμ». Μέσα
από τις εορτές αυτές ακούμε και την προτροπή της
Παναγίας, να υπακούμε στον Κύριο.

Κάθε καλοκαίρι τον Δεκαπενταύγουστο η ελληνική
περιφέρεια φοράει τα καλά της! Η νησιωτική χώρα
τιμά την Μεγαλόχαρη (Τήνος), την Εκατονταπυλιανή
(Πάρος), τη Χοζοβιώτισσα (Αμοργός), την Κανάλα (Κύ-
θνος), την Παναγία του Χάρου (Λειψοί), την Παναγία
την Αληθινή (Σύμη), την Σπηλιανή (Νίσυρος), τη Βρε-
φοκρατούσα (Χίος), τη Φανερωμένη (Λευκάδα), τη
Μυρτιδιώτισσα (Κύθηρα), την Παλαιοκαστρίτισσα
(Κέρκυρα), την Κυρά των Αγγέλων (Κίσσαμος Κρήτης).
Στην Κύπρο τιμάται μεταξύ άλλων η Χρυσοπολίτισσα,
η Χρυσελεούσα, η Τροοδίτισσα και η Παναγία του
Κύκκου. Στην ηπειρωτική Ελλάδα η Κοσμοσώτειρα και
η Αρχαγγελιώτισσα (Θράκη), η Παναγία Σουμελά, η
Εικοσιφοίνισσα και των Χαλκέων, η Μαυριώτισσα

(Μακεδονία), η Αμπελακιώτισσα, η Δεμερλιώτισσα, η
Ξενιά και η Ολυμπιώτισσα (Θεσσαλία), η Μολυβδο-
σκέπαστη και η του Γηρομερίου (Ήπειρος), η Προ-
υσιώτισσα και η Παναγία της Βαρνάκοβας (Στερεά
Ελλάδα), η Μεγαλοσπηλαιώτισσα (του Μεγάλου Σπη-
λαίου Καλαβρύτων), η Μαλεβή (Πελοπόννησος) και
πολλές άλλες.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου που εορτάζεται στις 15
Αυγούστου, είναι και η πιο γνωστή Θεομητορική
εορτή του καλοκαιριού, οπότε και ψάλλουμε το «Από-
στολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθση-
μανή τω χωρίω, κηδεύσατέ μου το σώμα και Συ, Υιέ
και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα». Επίσης, στις
2 Ιουλίου είναι η εορτή της Κατάθεσης της Τιμίας
Εσθήτος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σχετικά με την ιστο-
ρία της, η τιμία εσθής ή μαοφόριον ή πέπλος της Πα-
ναγίας είχε μεταφερθεί από τα Ιεροσόλυμα στην
Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο αυτοκράτορας Λέων οικο-
δόμησε Ναό στις Βλαχέρνες και κατέθεσε με μεγάλη
ευλάβεια το ιερό κειμήλιο μαζί με την αγία ζώνη της
Θεοτόκου, για να προσκυνούνται από τους πιστούς.

Το καλοκαίρι της Παναγίας

*Αββάς Δωρόθεος.
**Μέγας Αθανάσιος.

io
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Όταν σκέπτομαι  την δύναμη που έχουν οι άνθρω-
ποι οι όποιοι ασχολούνται με την ιεραποστολή ειλι-
κρινά τους θαυμάζω.

Πορευθέντες, κατά την προτροπή του Χριστού,  σε
όλα τα έθνη διδάσκοντας  και βαπτίζοντας ανθρώ-
πους που πίστεψαν στον Χριστό. Άφησαν οικογένειες
παιδιά αδέλφια τα πάντα και αφιερώθηκαν με θέρμη
στην υπηρεσία του συνανθρώπου με γνώμονα το
Ευαγγέλιο.

Δύσκολη η αποστολή των αποστόλων! Αρχικά  οι
δώδεκα μαθητές του Χριστού  και στην πορεία πόσοι
άλλοι ακόμη, αναρίθμητοι,  πήραν την στράτα της ιε-

ραποστολής για να σπείρουν τον λόγο του Θεού σε
κάθε γωνιά της γης. Αναρίθμητα τα περιστατικά ιερα-
ποστολής που ξεκινάνε  να αναφέρονται από τα βι-
βλία της Καινής Διαθήκης και  συνεχίζονται  μέσα στα
συναξάρια των αγίων μας μέχρι και σήμερα.

Πολλές φορές στις παρέες μας ενώ συζητούμε  για
την οικονομική κρίση  παραπονούμαστε για την ποι-
ότητα της ζωής μας αλλά λησμονούμε  να μιλήσουμε
για τον Χριστό το Ευαγγέλιο όταν οι ιεραπόστολοι
αδελφοί δίνουν την ιδία την ζωή τους…

Α.Χ.

Η αποστολή των Αποστόλων!

Σαν ψάξεις του χρυσού τη λάμψη
την ομορφιά του θα θαυμάσεις,

μα γρήγορα θα καταλάβεις
χωρίς το φως φαντάζει μαύρος.

Τον κόσμο γύρω αν κοιτάξεις
θερμή ζωντάνια σου εμπνέει,
μα στου θανάτου τον κανόνα

την ερημιά του αποπνέει.

Πολλά δοχεία μες τη λήθη
χωρίς πηγή ποια η αξία;

Χωρίς νερό, χωρίς τον ήλιο
θα μαραθεί κάθε λουλούδι.

Τον κάθε άνθρωπο αν κοιτάξεις
το Πρότυπό του θα δοξάσεις,

Χωρίς Χριστό όμως ποιο κάλλος;
Tι ωφελεί να ζεις μακριά Του;

Βασίλης

Δοχεία στη λήθη

Βιβλιογραφία:
Μούλτου, Γ., πρωτοπρεσβυτέρου, Σύντομη αναφορά στις Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές, εκδ. «Ορθόδοξος
Κυψέλη».

Ακόμη, στις 31 Αυγούστου τιμάται η Κατάθεση της
Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σύμφωνα με
την παράδοση, μια ευσεβής Χριστιανή φύλαγε στα Ιε-
ροσόλυμα σαν πολύτιμα κειμήλια την Εσθήτα και τη
Ζώνη της Παναγίας. Κάποτε ο αυτοκράτορας Αρκά-
διος μετέφερε τα κειμήλια στην Κωνσταντινούπολη
σε μια πολυτελή θήκη, την αγία Σορό. Αργότερα, όταν
έγινε αυτοκράτορας ο Λέων, συνέβη να κυριευτεί από
ακάθαρτο δαιμόνιο η σύζυγός του Ζωή. Τότε έβγαλαν
από τη θήκη την Αγία Ζώνη, η οποία αν και είχαν πε-

ράσει εκατοντάδες χρόνια, έμεινε ανέπαφη σαν νε-
οϋφασμένη, και με τη μεσολάβηση του Πατριάρχη
την ακούμπησαν στη βασίλισσα που θεραπεύτηκε.
Μετά από ευχαριστήριους ύμνους στην Θεοτόκο κα-
τέθεσαν και πάλι την Αγία Ζώνη στη Σορό. Αυτήν την
κατάθεση εορτάζουμε στις 31 Αυγούστου. Μεγάλη η
χάρη της Παναγίας! Να μας σκεπάζει πάντα!

Βασιλική
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