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Ν. Καλλικράτεια̋ 

«Εὐλογία!» «Ἀντίδωρο!»  
Μνήµη τῆ̋ Ἁγία̋ µεγαλοµάρτυρο̋  

Μαρίνη̋  
καί τῆ̋ Ἁγία̋ Μάρτυρο̋ Ἀλίκη̋,  

τελευταία̋ αὐτοκράτειρα̋  
τῆ̋ Ρωσία̋. 

 
Ἀπολυτίκια 

Τῆ̋ Ἁγία̋ Μαρίνα̋  
Ἧχο̋ πλ. α΄  

Τόν συνάναρχον Λόγον 
Μνηστευθεῖσα τῶ Λόγω, Μαρίνα ἔνδοξε, 
ἐπιγείων τήν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπε̋ 
καί ἐνήθλησα̋ λαµπρῶ̋ ὡ̋ καλλιπάρθενο̋. 
Τόν γάρ ἀόρατον ἐχθρόν κατεπάτησα̋ στερρῶ̋, 
ὀφθέντα σοι, Ἀθληφόρε! 
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Καί νῦν πηγάζει̋ τῷ κόσµῳ  
τῶν ἰαµάτων τά χαρίσµατα! 

Ἀπολυτίκιον τῆ̋ ἁγία̋ Ἀλίκη̋, 
 Ἦχο̋ γ΄. Μέγαν εὕρατο 

Μέγα καύχηµα πάση̋ Ρωσία̋ 
καί καλλίστευµα Ὀρθοδοξία̋, 
αὐτοκράτειρα Ἀλίκη,ἀνυµνοῦµεν σε, 
ἥ παθηφόρω̋ τά πάντα ὑπέµεινα̋ 
καί καρτερία̋ ἐδείχθη, ὑπόδειγµα. 
Μάρτυ̋ ἔνδοξε, ἡ Οἰκουµένη, γεραίρει σε  
Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, 
Εἰρήνην παρασχεῖν τῷ κόσµω ἅπαντι!   

Στιχηρόν 
Ἦχο̋ πλ. α΄. Χαίροι̋ ἀσκητικῶν. 

Ἄνασσα τῆ̋ Ρωσία̋ σεµνή 
ἡ δι' αἱµάτων µαρτυρίου ἀθλήσασα, 
πολλῶν γάρ βασάνων λύπαι̋ 
καί τῶν πληγῶν στεναγµοῖ̋ 
ἐκουσίω̋ πάθο̋ δεινόν ἤνεγκα̋. 
∆ιωγµοῖ̋, ἐξορίαι̋ τε,  
ἐµπαιγµοῖ̋, περιστάσεσι, 
πόνου̋ ποικίλου̋ τοῦ ἀλάστορο̋ εἴληφα̋ 
καί παρέδωκα̋ τό σόν πνεῦµα τῷ Κτίσαντι. 
Ὅθεν τήν παναγίαν σου δοξάζοντε̋ ἄθλησιν, 
ἁγία µῆτερ Ἀλίκη,  
ὑπέρ ἡµῶν πάντων πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ Κυρίῳ  
ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν δοθῆναι τό µέγα ἔλεο̋. 
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ΠΩΣ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΩΜΕ  

ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩΜΕ  

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

«10 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου,  
ἐνδυναµοῦσθε ἐν Κυρίῳ  
καὶ ἐν τῷ κράτει τῆ̋ ἰσχύο̋ αὐτοῦ.  
11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ  
πρὸ̋ τὸ δύνασθαι ὑµᾶ̋ στῆναι  
πρὸ̋ τὰ̋ µεθοδεία̋ τοῦ διαβόλου·  
12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη  
πρὸ̋ αἷµα καὶ σάρκα,  
ἀλλὰ πρὸ̋ τὰ̋ ἀρχά̋,  
πρὸ̋ τὰ̋ ἐξουσία̋, 
πρὸ̋ τοὺ̋ κοσµοκράτορα̋  
τοῦ σκότου̋ τοῦ αἰῶνο̋ τούτου, 
πρὸ̋ τὰ πνευµατικὰ τῆ̋ πονηρία̋  
ἐν τοῖ̋ ἐπουρανίοι̋. ( Ἡ πανοπλία καί ὁ ἀγώνα̋ 

τοῦ χριστιανοῦ. Ἐφε̋. 6,10-20) 

Ἡ ζωή καί τά βάσανα κάθε Ἁγίου, 
εἰκονίζει τόν ἀγῶνα κάθε µέλου̋ τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋ νά ἐργάζεται τό θέληµα τοῦ 
Θεοῦ καί νά ἀποκρούη τί̋ ἐπιθέσει̋ τοῦ 
∆ιαβόλου.  

Τό µαρτύριο τῆ̋ Ἁγία̋ Μαρίνα̋ εἶναι 
µιά χαραχτηριστική περίπτωση µέσα στό 
γενικώτερο κλῖµα τῆ τραγωδία̋ πού ζεῖ ὁ 
ἄνθρωπο̋ στόν κόσµο, ἐξ αἰτία̋ τοῦ 
ἀµείλικτου πολέµου πού διεξάγει ἐναντίον 
του ὁ ∆ιάβολο̋ συνεχῶ̋. 
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Τί λέει τό µαρτύριο τῆ̋ Ἁγία µαρίνα̋ 
Σηναξαριστή̋ Ἰνδίκτου 17 Ἰουλίου. 
Ὁ ἄνθρωπο̋ ὀφείλει νά ζῆ συνεχῶ̋ κά-

τω ἀπό τό προστατευτικό βλέµµα τοῦ Θεοῦ 
ἄγρυπνο̋ καί νά ἀποκρούη τί̋ σατανικέ̋ 
ἐπιθέσει̋. Ὁ Θεό̋, ἡ Αγία Τριάδα, εἶναι ἡ 
πηγή, ἡ καρδιά καί ὁ νοῦ̋, τό οὐσιαστικό 
κέντρο τοῦ κόσµου, ἡ Ἀρχή, ἡ πηγή, καί τό 
Τέλο̋, τό Α καί τό Ω τοῦ σύµπαντο̋!  

Ὁ Θεό̋ εἶναι ἀγάπη, κοινωνία, 
Ἐλευθερία, δύναµη, ἀγαθότητα, Ἐκκλησία.  
- «Θεό̋, Κύριο̋! Καί ἐπέφανεν ἡµῖν!  
- Εὐλογηµένο̋ ὁ Ἐρχόµενο̋  
ἐν ὀνόµατι Κυρίου!» 

Ὁ Θεό̋ εἶναι Κύριο̋! Ἐξουσιαστή̋ τοῦ 
σύµπαντο̋! Καί – τό σπουδαῖο εἶναι ὅτι – 
Αὐτό̋ ἀπό µόνο Του µᾶ̋ φανερώθηκε, µᾶ̋ 
ἀπεκαλύφθη!  

Ὁ Ἀληθινό̋ Θεό̋ µᾶ̋ φανερώθηκε, 
µᾶ̋ µίλησε, µᾶ̋ ἀποκάλυψε τά µυστικά πού 
µᾶ̋ κυκλώνουν. Μᾶ̋ ἄνοιξε τήν αὐλαία τοῦ 
µέλλοντο̋ καί µᾶ̋ ἔδειξε τί µᾶ̋ περιµένει 
στό τέλο̋, γιά νά προετοιµαστοῦµε. 

Μᾶ̋ εἶπε λοιπόν ὅτι: 
Αὐτό̋ ἐδηµιούργησε τόν κόσµο! Πρῶτα 

τόν πνευµατικό κόσµο τῶν Ἀγγέλων µέ δέ-
κα τάγµατα.  

Ὅταν ἐδηµιούργησε τόν κόσµο, Τόν δο-
ξολόγησαν µέ δυνατέ̋ φωνέ̋ ὅλοι οἱ 
Ἄγγελλοι!  
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Ἔπειτα ἐδηµιούργησε τόν ὑλικό κόσµο.  
Τελευταῖο ἔπλασε τόν ἄνρωπο ἀπό ὕλη 

καί πνεῦµα γιά νά µετέχη καί νά συνδέη 
τού̋ δύο κόσµου̋.  

Ὁ Ἑωσφόρο̋, ὁ ἀρχηγό̋ ἑνό̋ ἀπό τά δέ-
κα τάγµατα τῶν Ἀγγέλων, θέλησε νά βάλη 
τό θρόνο του ψηλότερα ἀπό τό θρόνο τοῦ 
Θεοῦ καί ἐξέπεσε στά τάρταρα τοῦ σκότου̋ 
µακράν τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἔπαρση καί 
ἐπανάσταση τοῦ Ἑωσφόρου συνετρίβη 
ἀµέσω̋ ἀστραπιαίω̋. 

 Ὁ Θεό̋ ἔχει τό σχέδιό Του τήν τελική 
κρίση. Ὁ ∆ιάβολο̋ ὅµω̋ ἕω̋ τότε, εἶναι 
ἐλεύθερο̋ καί πολεµᾶ τό Θεό καί τά ἔργα 
Του. Εἶδε λοιπόν πόσο ἐτίµησε ὁ Θεό̋ τόν 
ἄνθρωπο καί ἀπό φθόνο κινούµενο̋, στρά-
φηκε ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου. Μέ τό ψέµα 
καί τή συκοφαντία κατόρθωσε νά τόν παρα-
σύρη στή δική του πτώση, κατά τοῦ Θεοῦ. 

Τό προπατορικό ἁµάρτηµα ἦταν περι-
φρόνηση τῆ̋ παραγγελία̋ τοῦ Θεοῦ,  
ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ἀνυπακοή στό θέληµα τοῦ 
Θεοῦ. 

Ἔτσι µπῆκε στόν κόσµο καί στή ζωή 
τῶν ἀνθρώπων τό φυσικό καί τό ἠθικό κα-
κό, ἡ ἀσθένεια, καί ὁ θάνατο̋. Ἀκολούθησε 
ἡ τραγική συνέχεια τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ ἀνθρώπου 
καί τοῦ κόσµου, ἡ διαφωνία, οἱ συγκρούσει̋, 
οἱ πόλεµοι καί οἱ καταστροφέ̋, ὁ φόβο̋ καί 
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ἡ ἀπελπισία, ὁ θάνατο̋.  
Στή θρησκευτική ἱστορία τοῦ κόσµου 

ἔχει θεµελιώδη σηµασία ἡ ἀποκάλυψη πού 
ὁ Θεό̋ ἔδωκε στό Μωυσῆ τό 1500 π.Χ. καί 
τήν κατέγραψε στό πρῶτο βιβλίο τῆ̋ Ἁγία̋ 
Γραφῆ̋, τή Γένεση.  

Ἐκεῖ περιγράφεται ἡ πρώτη συνάντη-
ση τοῦ ἐλεύθερου ἀνθρώπου µέ τό ∆ιάβολο 
µέσα στόν Παράδεισο. Θά τή χαραχτηρίζα-
µε σάν φιλική, εἰρηνική συνάντηση τοῦ 
∆ιαβόλου  µέ τήν Εὔα. Στή συνάντηση 
αὐτή ὁ ∆ιάβολο̋ κατόρθωσε νά τήν πείση 
µέ τό ψέµα του καί νά παραβῆ τήν ἐντολή 
τοῦ Θεοῦ. Ἔπειτα µέ τή σειρά τη̋ αὐτή 
ἔπεισε τόν ἄνδρα τη̋ νά κάµη τό ἴδιο. Μέ 
τόν ἁπλό αὐτό τρόπο ὁ ∆ιάβολο̋ ὑπέταξε 
ὅλη τήν ἀνθρωπότητα στήν ἐξουσία Του καί 
ἀπό τότε ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων στόν κόσµο 
εἶναι µιά ἀληθινή τραγωδία.  

Ὁ κύριο̋ στόχο̋ τοῦ ∆ιαβόλου εἶναι ἡ 
ἀκύρωση τοῦ θελήµατο̋ τοῦ Θεοῦ! Ὁ Θεό̋ 
ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, γιά  νά γίνη ἄξιο̋ νά 
συµµετέχη στήν αἰώνια ζωή καί µακαριό-
τητα, τήν κοινωνία τῆ̋ Ἁγία̋ Τριάδο̋! 
Αὐτήν ἀκριβῶ̋ τήν προοπτική τοῦ 
ἀνθρώπου πολεµᾶ νά ἀκυρώση ὁ φθονερό̋ 
∆ιάβολο̋. Νά µήν ἐνδιαφέρεται ὁ ἄνθρωπο̋ 
γιά τό τί θέλει ὁ Θεό̋, ἀλλά γιά τά ὑλικά 
καί τά σωµατικά, αὐτά πού προκρίνει ἡ λο-
γική καί ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.  
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Αὐτό εἶναι τό περιεχόµενο, ἡ οὐσία τοῦ 
πολέµου τοῦ ∆ιαβόλου κατά τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὁ διάβολο̋ πολεµᾶ τά ἔργα τοῦ Θεοῦ. Τό 
θέληµα τοῦ Θεοῦ, τήν εὐτυχία τοῦ 
ἀνθρώπου κοντά στό Θεό. Γι’ αὐτό 
δηµιουργεῖ συνεχῶ̋ σκάνδαλα καί συγχύ-
σει̋ καί διχασµού̋ καί πολέµου̋. 

Τήν κοσµική αὐτή πραγµατικότητα 
τοῦ διαρκοῦ̋ πολέµου πού κάνει ὁ ∆ιάβολο̋ 
κατά τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου εἰκονίζει 
τό µεγαλειῶδε̋ ὅραµα τῆ̋ Γυναίκα̋ καί 
τοῦ ∆ράκοντο̋, τό ὁποῖο ζωγραφίζει τόσο 
παραστατικά καί ἐκφραστικά ὁ 
Εὐαγγελιστή̋ Ἰωάννη̋ στά κεφάλαια  12 
καί 13 τῆ̋ Ἀποκαλύψω̋.  

 Μιά γυναίκα ἐµφανίζεται στόν  
οὐρανό, ντυµένη τόν ἥλιο καί λάµπει 
ὁλόκληρη καί ἔχει τό φεγγάρι κάτω ἀπό 
τά πόδια τη̋. Τήν κεφαλή τη̋ στεφανώ-
νουν δώδεκα ἀστέρια καί εἶναι ἔγκυο̋, 
στήν ὥρα τη̋ νά γεννήση καί κράζει ἀπό 
τού̋ πόνου̋!  Ἕνα̋ φοβερό̋ δράκο̋, µέ ἑφτά 
κεφαλέ̋ καί δέκα κέρατα, στέκει µπροστά 
τη̋ ἕτοιµο̋ νά καταφάγη τό παιδί τη̋ µόλι̋ 
γεννηθῆ. 

Ἡ Γυναίκα γεννᾶ τό γιό τη̋, πού θά 
ποιµάνη ὅλα τά ἔθνη µέ ράβδο σιδηρά καί τό 
παιδί ἁρπάζεται ἀµέσω̋ στόν οὐρανό, στό 
θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἡ γυναίκα φεύγει στήν 
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ἔρηµο, ὅπου θά παραµείνη ἕνα συµβολικό 
διάστηµα, ἄγνωστο πόσο, χίλιε̋ διακόσιε̋ 
ἐξῆντα µέρε̋.  

Τήν ἴδια ὥρα στόν οὐρανό γίνεται πό-
λεµο̋!  

Ὁ Μιχαήλ καί οἱ Ἄγγελοί του 
πολεµοῦν κατά τοῦ ∆ράκοντο̋ καί ἀπό τόν 
οὐρανό τόν πετοῦν στή γῆ. Ἔτσι ὁ ὄφι̋ ὁ µε-
γάλο̋, ὁ ∆ιάβολο̋ καί Σατανᾶ̋, πού πλανᾶ 
τήν οἰκουµένην ὅλη, πετάχτηκε στή γῆ καί 
µαζί µ’ αὐτόν καί οἱ ἄγγελοί του (Ἀποκ. 12, 

8-10).  
Στή γῆ τώρα ὁ ∆ράκο̋ πολεµᾶ τή Γυ-

ναίκα - Ἐκκλησία πού γέννησε τό Χριστό! 
Ἡ γυναίκα δέν βρίσκει τόπο στόν κόσµο νά 
σταθῆ! Τῆ̋ δίδονται δυό φεροῦγε̋ γιά νά 
πετάξη στήν ἔρηµο, πού εἶναι ὁ τόπο̋ τη̋, 
ἀλλά καί ἐκεῖ τήν καταδιώκει ὁ Ὄφι̋! Μά-
λιστα ὁ Ὄφι̋ βγάζει ἀπό τό στόµα του νερά 
ποτάµι, γιά νά τήν παρασύρη, ἀλλά ἡ γῆ 
ἄνοίγει τό στόµα τη̋ καί καταπίνει τό νερό! 
Ὁ ∆ράκο̋ θυµώνει καί φεύγει νά πολεµήση 
τά τέκνα τῆ̋ Ἐκκλησία̋, πού τηροῦν τί̋ 
ἐντολέ̋ τοῦ Θεοῦ καί τή µαρτυρία τοῦ 
Ἰησοῦ! (Ἀποκ. 12, 13-17).  

Ὅλα αὐτά µᾶ̋ ἑρµηνεύουν τήν πραγ-
µατικότητα πού ζοῦµε καί µᾶ̋ δίδουν τό 
κλειδί νά κατανοήσωµε τό ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ καί τό ρόλο τῆ̋ διωκόµενη̋ 
συνεχῶ̋  µέσα στόν κόσµο Ἐκκλησία̋! 
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Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὡ̋ Νέου 
Ἀδάµ, ἦταν τήρηση τοῦ θελήµατο̋ τοῦ 
Θεοῦ, νά δείξη τήν ἀγάπη Του στού̋ 
ἀδελφού̋ Του καί συνεχή̋ ἀπόκρουση τῶν 
πειρασµῶν τοῦ ∆ιαβόλου! Μόλι̋ γεννήθηκε 
ὁ Ἡρώδη̋ τόν κυνηγᾶ νά τόν σφάξη.  

Μετά τή βάπτιση καί φανέρωσή Του 
στόν κόσµο φεύγει στήν ἔρηµο καί πάλι ὡ̋ 
Νέο̋ Ἀδάµ, ὅπου νηστεύει σαράντα µέρε̋ 
καί ἀποκρούει τού̋ τρεῖ̋ µεγάλου̋ πειρα-
σµού̋ τοῦ ∆ιαβόλου, τού̋ ὁποίου̋ πρέπει νά 
µελετήση µέ πολλή προσοσχή κάθε 
ἀγωνιζόµενο̋ χριστιανό̋ στό κεφ 4 τοῦ 
Εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου, γιά νά γνωρίζη 
τή βασική µέθοδο παραπλάνηση̋ τοῦ ∆ια-
βόλου.  

Ὁ τελευταῖο̋ µεγάλο̋ πειρασµό̋ τοῦ 
∆ιαβόλου κατά τοῦ Ἰησοῦ, καραδοκοῦσε στό 
Σταυρό! Ὁ Χριστό̋ ὅµω̋ βγῆκε νικητή̋! 
Σύντριψε τή κεφαλή τοῦ ὄφεω̋ µέ τό Σταυ-
ρικό Του θάνατο! Μέ τήν ὑπακοή Του στό 
θέληµα τοῦ Θεοῦ! Κι αὐτό ἦταν ὁ θρίαµβό̋ 
Του! Αὐτό̋ εἶναι ὁ ἀρχηγό̋ µα̋, τό 
ὑπόδειγµα καί ὁ ἐγγυητή̋ καί τοῦ δικοῦ µα̋ 
θριάµβου! 

Τό µαρτύριο τῆ̋ Ἁγία̋ Μαρίνα̋ µᾶ̋ 
ἐπιβεβαιώνει αὐτήν ἀκριβῶ̋ τήν ἀλήθεια. 
Μιά νεαρή χριστιανή, συνοµίληκη µέ τήν 
Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, παλεύει µέ 
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τό ∆ιάβολο καί τοῦ συντρίβει τό κεφάλι 
ὅπω̋ ἀκριβῶ̋ ὁ Χριστό̋! Εἶναι ἡ παραστα-
τική εἰκόνα τοῦ ἀγῶνα, τῆ̋ καθηµερινῆ̋ 
πάλη̋ πού ἔχει νά κάνη κάθε χριστιανό̋, 
ἄνδρα̋ καί γυναίκα, µικρό̋ καί µεγάλο̋, 
στή ζωή του. ∆είχνει ἐπίση̋ τή δύναµη πού 
ἔχοµε στά χέρια µα̋, τό Σταυρό τοῦ 
Χριστοῦ! Ἡ πανένδοξο̋ Μάρτυ̋ τοῦ Χριστοῦ 
Μαρίνα νικᾶ τό ∆ιάβολο γιατί πιστεύει στό 
Χριστό, Τόν ἀγαπᾶ καί ἐργάζεται τό θέλη-
µά Του. 

Αὐτό τό θρίαµβο προβάλλει ἡ 
Ἐκκλησία στί̋ µέρε̋ µα̋ στί̋ γυναῖκε̋ καί 
µάλιστα στί̋ νέε̋ κοπέλε̋!  

Θά κλείσω µέ τό διάλογο τοῦ 
αὐτοκράτορα Θεοφίλου µέ τήν Κασσιανή.  

- Ἐκ γυναικό̋ ἐρρύη τά φαῦλα! 

- Ἐκ γυναικό̋ ἀναβρύζει τά κρείτω! 
 

 
* * * 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ  

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ  

ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 
 

Πρό̋  
τού̋ ἀδελφού̋ πού τροµάζουν  

µπροστά στί̋ δυσκολίε̋,  
τού̋ κινδύνου̋ καί τού̋ πειρασµού̋, 

µέ τού̋ ὁποίου̋  
δοκιµάζεται στί̋ µέρε̋ µα̋  

ἡ ἀνθρωπότητα 
καί πρό̋ αὐτού̋ πού θέλουν  

νά τού̋ στηρίξουν στήν πίστη  
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 

καί νά συµβάλουν  
στήν εἰρήνη τοῦ κόσµου! 

Ἡ ἀσφάλειά µα̋,  
ἡ βεβαιότητα τῆ̋ σωτηρία̋ µα̋  

εἶναι ὁ Χριστό̋, 
ὁ Νικητή̋ τοῦ θανάτου,  

ὁ ∆ηµιουργό̋ καί Κυβερνήτη̋  
τοῦ κόσµου! 

Ἀδελφοί,  
πιστέψετε στά λόγια τοῦ Χριστοῦ  
καί στηριχτῆτε  πάνω Του. 
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Ζοῦµε µέσα σ’ ἕνα κόσµο ταραγµένο 
καί ἀνήσυχο.  

Φόβο̋ καί ἀνασφάλεια κατακλύζουν 
καί τροµάζουν τί̋ ψυχέ̋ µα̋.  

Ἀπειλητικοί ἐχθροί, κίνδυνοι καί 
ἀπειλέ̋ πολέµου µᾶ̋ κυκλώνουν ἀπό 
παντοῦ καί βοηθό̋ σίγουρο̋ κανεί̋! Κανένα̋ 
ἄνθρωπο̋, ὅσο κι ἄν εἶναι δυνατό̋, δέν 
µπορεῖ νά µᾶ̋ βοηθήση. Κανεί̋ ὀργανισµό̋ 
δέν εἶναι σίγουρα σταθερό̋ σύµµαχο̋. Κανέ-
να µέσο, ὅπλο ἤ πλοῦτο̋ δέ µᾶ̋ χρησιµεύει 
σέ τίποτε. Εἴµαστε ἀπελπισµένοι. Βλέποµε 
µπροστά µα̋ τόν ἔσχατο κίνδυνο.  

Ὁ µόνο̋ πού µπορεῖ νά µᾶ̋ στηρίξει µέ 
τό δυνατό καί παρήγορο λόγο Του, νά µᾶ̋ 
χαρίση ἀσφάλεια καί σιγουριά, εἶναι ὁ πα-
ντοδύναµο̋ ∆ηµιουργό̋ καί κυβερνήτη̋ τοῦ 
κόσµου, ὁ Κύριο̋ καί Θεό̋ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋, 
ὁ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ. Αὐτόν ἔστειλε ὁ 
Πατέρα̋ στόν κόσµο Σωτῆρα! Αὐτό̋ καλεῖ 
κάθε ἄνθρωπο, νά πιστέψη τό λόγο Του καί 
νά Τόν ἀκολουθήση!  

Αὐτό̋ εἶναι ὁ µόνο̋ πού ἀγαπᾶ τού̋ 
ἀνθρώπου̋, χωρί̋ κανένα συµφέρον, ἀκόµη 
καί αὐτού̋ πού Τόν ἀρνοῦνται καί Τόν 
πολεµοῦν! Ὁ µόνο̋ πού καί θέλει καί µπορεῖ 
νά µᾶ̋ προστατέψη! Ὁ µόνο̋ πού µπορεῖ νά 
µᾶ̋ χαρίση, νά µᾶ̋ µεταδώση τή δική Του 
εἰρήνη! Νά µᾶ̋ χορτάση µέ τή δική Του χα-
ρά καί ἀνάπαυση. Νά µᾶ̋ βεβαιώση ὅτι 
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εἴµαστε ἀσφαλισµένοι γιά τό αἰώνιο µέλλον 
µα̋ κοντά Του. Αὐτό̋ εἶναι ἡ πηγή! 

Αὐτό̋, τήν ὡρισµένη ἡµέρα καί ὥρα, 
θά ἔρθη στήν ἔνδοξη ∆ευτέρα Παρουσία Του 
νά µᾶ̋ παραλάβη, γιά νά ζοῦµε καί νά βασι-
λεύοµε µαζί Του εἰ̋ τού̋ αἰῶνε̋, ὡ̋ βασιλεῖ̋ 
καί ἱεροί λειτουργοί καί συµµέτοχοι τῆ̋ δό-
ξα̋ Του.  

Αὐτό̋ λοιπόν, ὁ Σωτήρα̋ µα̋, µᾶ̋ 
καλεῖ νά ποῦµε στού̋ ἄλλου̋ γύρω µα̋, 
συγγενεῖ̋ καί γνωστού̋, ἐχθρού̋ καί φίλου̋, 
νά µή φοβοῦνται, νά χαίρωνται καί νά 
εἰρηνεύουν! Αὐτά ἀκριβῶ̋ εἶναι τά µηνύµα-
τα τῆ̋ Ἀναστάσεώ̋ Του. 

Ἡ σφραγίδα πού µᾶ̋ βεβαιώνει γιά τήν 
ἀλήθεια Του εἶναι ὁ Σταυρό̋ καί ἡ 
Ἀνάστασή Του! 

Ὅποιο̋ συνδέεται µαζί Του µέ πίστη 
ζωντανή, ζεῖ ἀπό τώρα τή χαρά, τήν εἰρήνη 
καί τή βεβαιότητα τῆ̋ αἰώνια̋ Βασιλεία̋ 
Του παροῦσα, µυστική, ζωντανή πραγµατι-
κότητα µέσα στήν ψυχή του. 

- Ὁ Ἄγγελο̋ πού ἀποκύλισε τήν πλά-
κα, γιά νά δοῦν οἱ τροµαγµένε̋ Μυροφόρε̋ 
πώ̋ ὁ τάφο̋ τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀδειανό̋, 
τού̋ εἶπε: «Μή φοβεῖσθε ὑµεῖ̋!» (Ματθ. 
28,5). 

 - Ἀµέσω̋ µετά ἀπό λίγο συνάντησαν 
τόν Ἴδιο τόν Ἀναστάντα Κύριο καί ἄκουσαν 
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ἀπό τό στόµα Του τό «Χαίρετε!» Εἶναι τό 
µήνυµα τῆ̋ χαρᾶ̋ πού ἔσβησε τή λύπη τῆ̋ 
κατάρα̋ τῆ̋ Εὔα̋!  

- Τό ἴδιο βράδυ ὁ Χριστό̋ ἦλθε στό 
ἀνώγαιο πού ἦταν κλειδαµπαρωµένοι οἱ 
Μαθητέ̋ Του, «στάθηκε ἀνάµεσά του̋ καί 
τού̋ εἶπε:  

Εἰρήνη ὑµῖν! 
τί τεταραγµένοι ἐστέ,  
καὶ διατί διαλογισµοὶ  
ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ὑµῶν;» 
(Λουκ. 24,36-37). 

- Καί ὁ τελευταῖο̋ λόγο̋ Του πρό̋ τού̋ 
Μαθητέ̋, ὅταν τού̋ συνάντησε στή Γαλι-
λαία, στό ραντεβοῦ πού τού̋ εἶχε ὁρίσει πρίν 
ἀπό τό Πάθο̋, ἦταν ὁ ἑξῆ̋: 
 «Ὁ Θεό̋ Μοῦ ἔδωσε ὅλη τήν ἐξουσία  
στόν οὐρανό καί στή γῆ.  
Πηγαίνετε λοιπόν καί διδάξετε σ’ ὅλα τά 
ἔθνη, βαφτίζοντά̋ του̋ στό ὄνοµα τοῦ Πα-
τρό̋ καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋ 
καί διδάξτε του̋ νά τηροῦν ὅλε̋ τί̋ ἐντολέ̋ 
πού σᾶ̋ ἔδωσα.  
Κι ἐγώ θά εἶµαι µαζί σα̋ πάντα,  
ὡ̋ τή συντέλεια τοῦ κόσµου». Ἀµήν. 
(Ματθ. 28, 18-20).  

Ποιό̋ χριστιανό̋ πού πιστεύει πραγµα-
τικά στό Χριστό, τό Νικητή τοῦ θανάτου 
καί τοῦ ∆ιαβόλου, τόν Παντοδύναµο Κτίστη 
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καί ∆ηµιουργό καί Ἀνακαινιστή τοῦ σύ-
µπαντο̋, µπορεῖ νά φοβᾶται ὕστερα ἀπό τέ-
τοιε̋ διαβεβαιώσει̋ γιά τήν παντοδύναµη 
παρουσία Του στόν κόσµο καί στή ζωή µα̋; 

Ἄ̋ Τόν πλησιάσωµε καί ἄ̋ 
ἀφιερωθοῦµε σ’ Αὐτόν, µέ εἰλικρινῆ πίστη, 
ἀδελφοί!  

Καί ὅταν πληµµυρίσουν µέσα µα̋ τά 
δῶρα Του, ἡ ἀφοβία, ἡ χαρά καί εἰρήνη, ἡ 
πίστη καί ἡ ἐλπίδα ὅτι Τόν περιµένοµε 
«Ἐρχόµενον κρῖναι ζῶντα̋ καί νεκρού̋», τό-
τε «ἄ̋ στηρίξωµε τού̋ ἀδελφού̋ µα̋» µέ τή 
δική µα̋ ἐµπειρική βεβαιότητα!  

Τότε θα ἔρθη στήν ψυχή καί στή ζωή 
τοῦ καθενό̋ µα̋ ὁ Χριστό̋, «ἡ εἰρήνη, ἡ 
πάντα νοῦν ὑπερέχουσα», ἡ  ἀσφάλεια καί 
ἡ χαρά! 

Τότε θά µποροῦµε νά ἐλπίσουµε σέ 
ἕνα καλύτερο αὔριο γιά µᾶ̋ καί τά παιδιά 
µα̋! Γιατί ὁ Χριστό̋ θά εἶναι ἡ ζωή µα̋!  

Οἱ σηµερινοί χριστιανοί στό Ὄνοµα τοῦ 
Χριστοῦ, ἀρνούµαστε νά Τόν 
ἀκολουθήσωµε! Κάνοµε ἀκριβῶ̋ τό 
ἀντίθετο ἀπό αὐτό πού θέλει καί ἔκαµε ὁ 
Ἴδιο̋! 

ΨΑΛΜΟΣ ΙΑ΄ 11   [12] 
Εἰ̋ τό τέλο̋, ὑπέρ τῆ̋ ὀγδόη̋·  

 ψαλµό̋ τῷ ∆αυ˙δ. 
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2Σῶσε µε, Κύριε, δέοµαι, 
ὅσιο̋ δέν ὑπάρχει 
στόν κόσµο, πού νά σέβεται  
τό Ἅγιο Ὄνοµά Σου. 
Χάθηκε κι ἡ ἀλήθεια  
ἀπ’ τά χείλη τῶν ἀνθρώπων! 
3Καθένα̋ µόνο ψέµµατα  
λέει στό διπλανό του. 
∆όλια τά χείλη τῆ̋ καρδιᾶ̋ 
κι ὅλο ψέµατα λέει. 
4  Ὤ Κύριε, ἀφάνισε  
τά χείλη τῆ̋ ἀπάτη̋,  
τί̋ γλῶσσε̋ πού ἀλαζονικά 
µεγάλα λόγια λένε! 
5Καυχῶνται γιά τή γλώσσα του̋:  
«Γλώσσα µου δόξα νἄχη̋! 
∆ικά µου εἶναι τά χείλη µου, 
ποιό̋ µᾶ̋ ἐξουσιάζει;» 
6 «Ταλαιπωροῦνται οἱ φτωχοί, 
οἱ πένητε̋ στενάζουν! 
Εἶναι καιρό̋ νά σηκωθῶ- 
λέει ὁ Θεό̋ ὁ ἴδιο̋-  
νά ἐργαστῶ γιά χάρη του̋  
ἕναν οἶκο σωτηρία̋, 
ἐκεῖ νά παρουσιαστῶ 
νά δοῦν τή δύναµή Μου!» 
7  Ὅλοι οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἁγνοί, καθάριοι, 
σάν τό ἀσῆµι στή φωτιά 
ἑφταδοκιµασµένο! 
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8 Κι ὅπω̋ τό εἶπε̋, Κύριε,  
Ἐσύ θά µᾶ̋ φυλάξη̋, 
θά µᾶ̋ τηρήση̋ ἀβλαβεῖ̋  
ἀπ’ τή γενηά ἐτούτη 
κι ἀκόµη πέρα ἀπ’ αὐτή,  
σέ ὅλου̋ τού̋ αἰῶνε̋.   
9 Γιατί τριγύρω περπατοῦν 
ἄνοµοι, µᾶ̋ κυκλώνουν,  
µά Ἐσύ, ἀπό τά ὕψη Σου 
ἐποπτεύει̋ τού̋ ἀνθρώπου̋!  

ΨΑΛΜΟΣ ΛΒ΄ 32   [33]  

∆αυ˙δ. 

1 Εὐφραίνεστε, οἱ δίκαιοι 
στόν Κύριο καί Θεό µα̋! 
Οἱ τίµιοι τόν Κύριο  
ἁρµόζει νά ὑµνοῦνε. 
2 ∆οξολογεῖτε τό Θεό  
κρούοντα̋ τὴν κιθάρα, 
ψάλετε µέ δεκάχορδο  
ψαλτήρι στό Θεό µα̋. 
3 «Ἇσµα καινό» νά ψάλετε, 
ἕνα καινούριο ἆσµα! 
Ψάλτε µ’ ἀλαλαγµού̋ χαρᾶ̋ 
καλά συντονισµένου̋. 
4 Ὁ λόγο̋ Του εἶναι σωστό̋, 
τά ἔργα Του ἀλήθεια. 
5 Ἀγαπᾶ νά δίνη ἔλεο̋ 
καί δίκαια νά κρίνη! 
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Γεµίζει ἡ ἀγάπη Του 
τή γῆ ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη. 
6 Στό λόγο Του οἱ οὐρανοί  
εἶναι στερεωµένοι, 
ἡ δύναµή του̋ στήν πνοή 
βρίσκεται τοῦ Κυρίου. 
7Τῆ̋ θάλασσα̋ τά ὕδατα 
σάν σέ ἀσκού̋ συνάγει 
καί ἐναποθηκεύει τα 
στ’ ὠκεανοῦ τά βάθη. 
8 Ἄ̋ Τόν φοβᾶται ὅλ’ ἡ γῆ  
τόν Κύριο καί Θεό τη̋!  
Σ’ Αὐτόν µπροστά ἄ̋ τρέµουνε  
ὅσοι τήν κατοικοῦνε. 
9 Αὐτό̋,  µόνο µέ λόγο Του 
εἶπε καί γίναν ὅλα! 
Μέ τή δική Του προσταγή 
χτιστήκανε τά πάντα. 
10 Αὐτό̋ τῶν εἰδωλολατρῶν 
προθέσει̋ µαταιώνει,  
ἀνατρέπει λογισµού̋ λαῶν 
ἀρχόντων ἀποφάσει̋. 
11 Μά ἡ δική Του ἡ βουλή  
αἰώνια παραµένει 
τά µυστικά Του σχέδια  
κάθε γενιά φωτίζουν. 
12 Τό ἔθνο̋ πού τόν Κύριο 
γνωρίζει γιά Θεό του  
ὄντω̋ εἶναι µακάριο! 
Λαό̋ εὐλογηµένο̋!  
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πού τόν ἐδιάλεξ’ ὁ Θεό̋  
νἆναι δικό̋ Του κλῆρο̋. 
13 Ἀπό τόν οὐρανό ὁ Θεό̋ 
ἐπιβλέπει τού̋ ἀνθρώπου̋! 
Ἀπό ἐκεῖ πού κατοικεῖ, 
κανεί̋ δέν Τοῦ διαφεύγει. 
14 Ἀπ’ τόν οὐράνιο πύργο Του 
ὅλου̋ τού̋ ἐπιβλέπει, 
αὐτού̋ πού κατοικοῦν στὴν γῆ,  
γνωρίζει τό τί κάνουν! 
15 Αὐτό̋, πού µόνο̋, τί̋ καρδιέ̋  
ἔπλασε τῶν ἀνθρώπων, 
κατανοεῖ τα ἔργα του̋  
τού̋ µυστικού̋ τού̋ στόχου̋. 
16 Ὁ βασιλιά̋ δέν σώζεται 
ἀπ’ τόν πολύ στρατό του, 
µέ τὴν πολλὴ του δύναµη 
γίγαντα̋ δέν γλυτώνει. 
17 Τό ἄλογο εἶν’ ἀνήµπορο 
νά σώσει τόν ἱππέα 
καί µόνη τη̋ ἡ δύναµη 
ἀγωνιστὴ δέ σώζει. 
18 Τά µάτια ὅµω̋ τοῦ Θεοῦ  
σ’ αὐτού̋ πού Τόν φοβοῦνται! 
Σ’ ἐκείνου̋ πού ἐλπίζουνε  
στό ἔλεό̋ Του, βλέπουν 
19 νά τρέξη ἀπό τό θάνατο 
νά σώση τή ζωή του̋ 
πάνω στὴν ὥρα τοῦ λιµοῦ 
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τροφή νά τού̋ προσφέρη. 
20 Πιστή πάντα στόν Κύριο 
θά µένη ἡ ψυχή µα̋, 
γιατ’ εἶναι Αὐτό̋ ὁ βοηθό̋ 
καί ὑπερασπιστή̋ µα̋. 
21 Κοντά Του θά εὐφραίνεται 
πάντοτε ἡ καρδιά µα̋, 
καί πάντα θά ἐλπίζωµε  
στό ἅγιο Ὄνοµά Του. 
22 Ἂ̋ ἔλθη, Κύριε, σέ µᾶ̋ 
πάνω, τό ἔλεό̋ Σου, 
ὅπω̋ ἐλπίζοµε σέ Σέ 
τόν Κύριο τοῦ ἐλέου̋. 
 

ΨΑΛΜΟΣ ΛΓ΄ 33   [34] 
Τῷ ∆αυ˙δ, ὁπότε ἀλλοίωσεν τό πρόσωπον αὐτοῦ 

ἐναντίον Ἀβιµέλεχ καί ἀπέλυσεν αὐτόν  

καί ἀπῆλθεν. 

2  Θά εὐλογῶ τόν Κύριο 
σέ ὅλη τὴ ζωή µου, 
πάντα θά ’χω στό στόµα µου  
τή δοξολόγησή Του. 
3 Μόνο στόν Κύριο κοντά 
θὰ δοξαστῆ ἡ ζωή µου! 
οἱ πρᾶοι ἂ̋ τ’ ἀκούσουνε 
νά παρηγορηθοῦνε. 
4 Ἐλᾶτε νὰ ὑµνήσωµε  
τή δόξα τοῦ Θεοῦ µα̋ 
κι ὅλοι µαζί νά ὑψώσωµε τό θεῖο ὄνοµά Του. 
5 Ἐγώ Τόν παρακάλεσα 
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κι  Ἐκεῖνο̋ µοῦ ἀπεκρίθη 
κι ἀπ’ ὄλα µου τά βάσανα 
ἦλθε κι  ἐλύτρωσέ µε. 
6 Τρέξτε σ’ Αὐτόν νά δῆτε φῶ̋, 
τρέξτε νά φωτιστῆτε 
θά λάµψετε στά πρόσωπα 
καί δέν θά ντροπιαστῆτε. 
7 Κάθε φτωχὸ̋ πού ἔκραξε 
στόν Κύριο, εἰσακούστη!  
Ἀπ’ ὅλα του τά βάσανα 
τόν γλύτωσε ὁ Θεὸ̋ µα̋! 
8 Ἄγγελοι θά κυκλώσουνε 
αὐτού̋ πού Τόν φοβοῦνται, 
στράτευµα θά παραταχτῆ, 
γιά νά τού̋ διασώσουν. 
9 Γευτῆτε γιά νά µάθετε!  
Χρηστό̋ εἶν’ ὁ Θεό̋ µα̋! 
Μακάριο̋ ὁ ἄνθρωπο̋ πού στό Θεό ἐλπίζει! 
10 Τόν Κύριο νά φοβώσαστε  
ὅλοι οἱ Ἅγιοί Του! 
∆ὲν ἔχουν ἔλειψη καµιὰ 
αὐτοὶ ποὺ Τὸν φοβοῦνται. 
11 Πλούσιοι φτωχύναν καί πεινοῦν! 
Μά ὅσοι Τόν ζητοῦνε 
ἔχουνε ὅλα τ’ ἀγαθά· 
τίποτε δέν τού̋ λείπει! 

∆ιάψαλµα. 

12 Τρέξτε παιδιὰ, κι ἀκοῦστε µε,  
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τρέξτε νὰ διδαχτῆτε· 
τό νά φοβᾶστε τό Θεό ἐγὼ θὰ σᾶ̋ διδάξω. 
13 Ποιὸ̋ τὴν ζωή τήν ἀγαπᾶ 
καί θέλει νά τή ζήση; 
Ποιό̋ θέλει οἱ ἡµέρε̋ του, 
νὰ εἶν’ εὐτυχισµένε̋;  
14 Σταµάτησε τὴ γλῶσσα σου 
νά χύνη τό φαρµάκι 
καὶ φύλαξε τὰ χείλη σου 
νὰ µὴ µλοῦνε δόλια. 
15 Ξέκοψε ἀπό τό κακό 
καί κᾶνε καλωσῦνε̋, 
µέ ὅλε̋ τί̋ δυνάµει̋ σου 
ζήταγε τὴν εἰρήνη. 
16 Tά µάτια Του ἔχει ὁ Θεό̋ 
στού̋ δίκαιου̋ στραµµένα 
κι ἔχει τ’ αὐτιά Του ἀνοιχτά  
πάντα στὴ δέησή του̋. 
17 Μά τοῦ Θεοῦ τό πρόσωπο 
γυρεύει τού̋ κακούργου̋ 
νὰ ἐξαλείψει ἀπὸ τὴ γῆ 
καὶ τό µνηµόσυνό του̋. 
18  Προτοῦ τελειώσουν οἱ πιστοί 
στό Θεό τήν προσευχή του̋, 
τού̋ ἔχει ἀκούσει ὁ Κύριο̋ 
κι ἔχει τί̋ θλίψει̋ διώξει! 
19 Ὁ Κύριο̋ εἶναι κοντά 
στού̋ ἀποθαρρυµένου̋ 
καί σώζει ὅσου̋ ἕχουνε 
πνεῦµα ταπεινωµένο. 



 

 

23

20 Θλίψει̋ πολλὲ̋ οἱ δίκαιοι 
ἔχουνε στὴ ζωή του̋ 
µ’ ἀπ’ ὅλα του̋ τά βάσανα 
ὁ Κύριο̋ τοὺ̋ σώζει. 
21 Ὁ Κύριο̋ περιφρουρεῖ 
ὅλη τὴν ὕπαρξή του̋ 
κανένα ἀπό τό σῶµα του̋ 
κόκκαλο δέν θά σπάσει. 

«Ἵνα ἡ Γραφὴ πληρωθῆ,  ὀστοῦν  

οὐ συντριβήσεται ἀπ’ Αὐτοῦ» Ἰω. 19,36) 

22 Μά ὁ θάνατο̋ τῶν ἀσεβῶν 
µέ βάσανα θά ἔλθη! 
Ὅσοι µισοῦν τὸν εὐσεβῆ 
Θά ἐξολοθρευτοῦνε! 
23 Τού̋ ἐκλεχτού̋ Του ὁ Θεὸ̋ 
δούλου̋ Του θά λυτρώση 
καὶ δὲν θ’ ἀπογοητευτοῦν 
ὅσοι σ’ Αὐτὸν ἐλπίζουν. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυµα «Ὁ Εὐαγγελιστή̋ 
Μᾶρκο̋» σᾶ̋ ἀπευθύνει πρόσκληση γνωριµία̋ καί 
συνεργασία̋ καί περιµένει τήν ἐπίσκεψή σα̋. 

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατο̋ στηρίζεται:  

στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη 
καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν 
ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν 
συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθη-
µερινά εὐχαριστήριε̋ εὐχέ̋ καί δεήσει̋. 

Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλ-
νουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά του̋ µέ ταχυδροµική 
ἐπιταγή στή διεύθυνση: 

᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα  
«῾Ο Εὐαγγελιστή̋ Μᾶρκο̋» 

Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001  
Θέρµη  Θεσσαλονίκη̋ 

Μποροῦν ἐπίση̋ νά κάµουν κατάθεση στού̋ τρα-
πεζικού̋ λογαριασµού̋ τοῦ Ἱδρύµατο̋: 

στήν ᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 
(IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213) 

στή Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 
(IBAN: GR2602603360000770200822241) 

στήν Τράπεζα Πειραιῶ̋: 5233-020163-600  
(IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600) 

Ὁ δωρητή̋ µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντί-
γραφο τῆ̋ ἀποδείξεω̋ τῆ̋ καταθέσεω̋ στήν Τράπε-
ζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη. 
 
  


