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H KAKOYPΓIA TOY ΔIABOΛOY
«Δέομαί σου, μή με βασανίσFης»

¶ολλοί ôνθρωποι τή μανία τοÜ διαβόλου πού στρέφεται κατά τÉς ψυχÉς μας καί
μÄς δημιουργεÖ πολλά προβλήματα «συνορÄν οéκ öχουσι», δηλαδή àδυνατοÜν νά
τό àντιληφθοÜν, γι\ αéτό παρεχώρησε ï Θεός καί κατά τό σ΅μα «δαιμονοφορήτους γίνεσθαι», νά δαιμονισθοÜν μερικοί καί στό σ΅μα, œστε νά àντιληφθοÜμε
¬λοι πόσο φοβερό πράγμα εrναι νά κάνει κάποιος öνοικο τÉς ψυχÉς του τό διάβολο, ¬ταν πραγματοποιεÖ τά öργα τÉς êμαρτίας, παρατηρεÖ ï ±γιος Γρηγόριος ΠαλαμÄς.Tό σημερινό εéαγγελικό àνάγνωσμα περιγράφει ≤να δαιμονισμένο στά Γάδαρα. ^H περιγραφή εrναι φοβερή κι àξίζει νά δοÜμε μερικά σημεÖα àπ\ αéτά πού
àναφέρει ï Eéαγγελιστής.
^H ·Ú¿ÎÏËÛË ÙÔÜ ‰È·‚ﬁÏÔ˘
Kατ\ àρχήν πρέπει νά τονίσουμε πώς ï Xριστός qλθε νά καταργήσει τό κράτος
τοÜ διαβόλου· «¥να καταργήσFη τόν τόν κράτος öχοντα τοÜ θανάτου τοÜτ\ öστι τόν
διάβολον» (^Eβρ. 2, 14), θά μÄς πεÖ ï àπόστολος ΠαÜλος. ^O Xριστός γιά νά δείξει
πώς εrναι παντοδύναμος âκδιώκει τούς δαίμονες àπό τίς ψυχές τ΅ν àνθρώπων
καί μÄς χαρίζει τήν α¨ώνια ζωή. \Aπό εéσπλαχνία qλθε στόν α¨γιαλό ¬που διέτριβε
καθημεριν΅ς ï δυστυχισμένος ôνθρωπος, πού εrχε καταληφθεÖ àπό πολλά δαιμόνια. Γι\ αéτό τό λόγο τό παμμίαρο âκεÖνο σμÉνος τ΅ν δαιμόνων, ¬ταν ™ παρουσία τοÜ Kυρίου τούς μάστιζε àνηλε΅ς, βρέθηκε σέ àμηχανία κι ôρχιζε νά κραυγάζει: «τί âμοί καί σοί, \IησοÜ υîέ τοÜ ΘεοÜ τοÜ •ψίστου; δέομαί σου μή με βασανίσFης»
(Λουκ. 8, 28). Φοβήθηκαν πώς θά τούς παραδώσει στήν α¨ώνια κόλαση. ^H κόλαση
γιά τό διάβολο, γράφει ï προμνημονευθείς ±γιος, εrναι νά παραδοθεÖ σέ àκινησία
καί νά καταργηθεÖ κάθε πονηρή του âνέργεια. Nά μήν μπορεÖ νά κάνει τό κακό.
\Aναγκάσθηκε λοιπόν ™ λεγεώνα τ΅ν δαιμονίων νά ταπεινωθεÖ âνώπιον τοÜ Kυρίου καί νά Tόν παρακαλέσει χρησιμοποιώντας μάλιστα λόγια κολακείας.
Tό πλÉθος τ΅ν δαιμονίων âξαιτίας τÉς πονηρÉς κοινωνίας πού εrχαν μεταξύ
τους, ïμιλοÜν σάν νά εrναι ≤νας καί χρησιμοποιοÜν τό στόμα τοÜ àνθρώπου âκείνου.
^O Kύριος ρώτησε τό δαιμονισμένο ποιό εrναι τό ùνομά του· « ï δέ εrπε· λεγεών· ¬τι
ε¨σÉλθεν δαιμόνια πολλά ε¨ς αéτόν» (¬π.π. στίχ. 30). ^O Xριστός δέν εrχε àνάγκη νά

TO EYA°°E§IO TH™ KYPIAKH™ (§Ô˘Î. Ëã 27-39)

Tﬁ çÏ¤ıÚÈÔ öÚÁÔ ÙÔÜ ‰È·‚ﬁÏÔ˘
T ΅ καιρ ΅ âκείν ω, âλθόντι τ ΅ \IησοÜ ε¨ς τcν χώραν τ΅ν Γαδαρην΅ν, •πήντησεν
αéτ ΅ àνήρ τις âκ τÉς πόλεως, nς εrχε δαιμόνια âκ χρόνων îκαν΅ν, καd îμάτιον οéκ
âνεδιδύσκετο, καd âν ο¨κί÷α οéκ öμενεν, àλλ\ âν τοÖς μνήμασιν. \Iδgν δb τeν \IησοÜν,
καd àνακράξας, προσέπεσεν αéτ ΅, καd φωνFÉ μεγάλFη εrπε· Tί âμοd καd σοί, \IησοÜ, Yîb τοÜ ΘεοÜ
F ˜. Παρήγγειλε γaρ τ ΅ πνεύματι τ ΅ àκαθάρτ ω âξελτοÜ ^Yψίστου; ‰¤ÔÌ·› ÛÔ˘, Ì‹ ÌÂ ‚·Û·Ó›ÛË
θεÖν àπe τοÜ àνθρώπου. ΠολλοÖς γaρ χρόνοις συνηρπάκει αéτόν, καd âδεσμεÖτο êλύσεσι καd
πέδαις φυλασσόμενος, καd διαρρήσσων τa δεσμά, äλαύνετο •πe τοÜ δαίμονος ε¨ς τaς âρήμους. \Eπηρώτησε δb αéτeν ï \IησοÜς λέγων· Tί σοί âστιν ùνομα; ^O δb εrπε· Λεγεών· ¬τι δαιμόνια πολλa ε¨σÉλθεν ε¨ς αéτόν· καd παρεκάλει αéτeν ¥να μc âπιτάξFη αéτοÖς ε¨ς τcν ôβυσσον
àπελθεÖν. oHν δb âκεÖ àγέλη χοίρων îκαν΅ν βοσκομένων âν τ ΅ ùρει· καd παρεκάλουν αéτeν ¥να
âπιτρέψFη αéτοÖς ε¨ς âκείνους ε¨σελθεÖν· καd âπέτρεψεν αéτοÖς. \Eξελθόντα δb τa δαιμόνια
àπe τοÜ àνθρώπου, ε¨σÉλθεν ε¨ς τοfς χοίρους καd œρμησεν ™ àγέλη κατa τοÜ κρημνοÜ ε¨ς τcν
λίμνην, καd àπεπνίγη. \Iδόντες δb οî βόσκοντες τe γεγενημένον, öφυγον, καd àπελθόντες
àπήγγειλαν ε¨ς τcν πόλιν καd ε¨ς τοfς àγρούς. \EξÉλθον δb ¨δεÖν τe γεγονός, καd qλθον πρeς
τeν \IησοÜν, καd εyρον καθήμενον τeν ôνθρωπον, àφ\ οy τa δαιμόνια âξεληλύθει, îματισμένον
καd σωφρονοÜντα, παρa τοfς πόδας τοÜ \IησοÜ, καd âφοβήθησαν. \Aπήγγειλαν δb αéτοÖς οî
¨δόντες, π΅ς âσώθη ï δαιμονισθείς. Kαd äρώτησαν αéτeν ±παν τe πλÉθος τÉς περιχώρου τ΅ν
Γαδαρην΅ν, àπελθεÖν àπ\ αéτ΅ν, ¬τι φόβ ω μεγάλ ω συνείχοντο. Aéτeς δb âμβaς ε¨ς τe
πλοÖον, •πέστρεψεν. \Eδέετο δb αéτοÜ ï àνήρ, àφ\ οy âξεληλύθει τa δαιμόνια, εrναι σfν αéτ ΅·
àπέλυσε δb αéτeν ï \IησοÜς, λέγων· ^Yπόστρεφε ε¨ς τeν οrκόν σου, καd διηγοÜ ¬σα âποίησέ
σοι ï Θεός. Kαd àπÉλθε καθ\ ¬λην τcν πόλιν κηρύσσων ¬σα âποίησεν αéτ ΅ ï \IησοÜς.

ρωτήσει γιά νά μάθει τί γίνεται μέσα στό δαιμονισμένο, àλλά γιά νά μÄς πληροφορήσει πόσοι φονευτές δαίμονες ταλαιπωροÜσαν âκεÖνον τό δυστυχισμένο. \Eπίσης
¦θελε ï Xριστός νά μÄς δείξει πώς ¬λος αéτός ï συρφετός πού âξεστράτευε καθημεριν΅ς âναντίον τοÜ àνθρώπου, «àνελεÖν οéκ âξίσχυσεν», δέν μπόρεσε νά τόν
σκοτώσει, θά •πογραμμίσει ¨διαίτερα ï Bασίλειος Σελευκείας. ^O διάβολος ¬λα θά τά
κατέστρεφε καί κανένα πλάσμα δέ θά öμενε àπείρακτο àπ\ τίς âνέργειες του, âάν
δέν τά προστάτευε ™ àκαταγώνιστη δύναμη τοÜ XριστοÜ. \Aκόμη κι ™ παράκληση τ΅ν
δαιμονίων νά μποÜν μέσα στούς χοίρους, δείχνει τήν àδυναμία τους, ¬ταν âμφανισθεÖ μπροστά τους ï Θεός καί τούς καταργήσει τήν πονηρή δραστηριότητα.
\AÓ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ëÚÌËÓÂÖÂ˜
Kάθε πονηρό πάθος âξαιτίας τÉς àκαθαρσίας του δημιουργεÖ στόν ôνθρωπο
χοιρώδη βίο. Oî ôνθρωποι πού μόλυναν τό χιτώνα τÉς χάριτος τοÜ ΘεοÜ, περιφέρονται σάν χοÖροι. \Aπ\ αéτούς προεξέχουν αéτοί πού àγάπησαν τήν ™δυπάθεια καί
προνοοÜν êμαρτωλά γιά τή σάρκα τους. ^O ΠαÜλος λέγει: «âνδύσασθε τόν Kύριον
\IησοÜν Xριστόν καί τÉς σαρκός πρόνοιαν μή ποιεÖσθε ε¨ς âπιθυμίας» (Pωμ. 13, 14).
^O îερός Θεοφύλακτος προσθέτει πώς κάθε ôνθρωπος πού στερεÖται λόγω τ΅ν
êμαρτι΅ν του τή στολή τοÜ βαπτίσματος, δέ μένει μέσα στήν \Eκκλησία, àλλά στά
μνήματα, δηλαδή ζεÖ μέσα στά νεκρά öργα, ¬πως π.χ. στήν πορνεία καί στίς àκάθαρτες πράξεις.
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MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÉ˜ Eé·ÁÁÂÏÈÎÉ˜ ÂÚÈÎÔÉ˜
\EκεÖνο τόν καιρό, ¬ταν ï \IησοÜς qλθε στή χώρα τ΅ν Γαδαρην΅ν τόν συνήντησε
κάποιος àπό τήν πόλη, ï ïποÖος εrχε δαιμόνια àπό πολλά χρόνια· δέν ¦τανε ντυμένος
καί δέν öμενε σέ σπίτι àλλά στά μνήματα. ≠Oταν εrδε τόν \IησοÜ, öκραξε καί öπεσε στά
πόδια του καί μέ δυνατή φωνή εrπε: «Tί âπεμβαίνεις σ\ âμένα, \IησοÜ, Yîέ τοÜ ΘεοÜ τοÜ
^Yψίστου; ™¤ ·Ú·Î·Ïá Ì‹ Ì¤ ‚·Û·Ó›ÛÂÈ˜». Διότι ï \IησοÜς εrχε διατάξει τό πνεÜμα τό
àκάθαρτο νά βγεÖ àπό τόν ôνθρωπο. Πολλές φορές τόν öπιανε καί τότε τόν öδεναν μέ
êλυσίδες καί χειροπέδες καί τόν φύλαγαν. Aéτός ¬μως öσπαζε τά δεσμά καί φερόταν
àπό τό δαιμόνιο στίς âρήμους. Tόν ρώτησε δέ ï \IησοÜς: «Ποιό εrναι τό ùνομά σου;».
\EκεÖνος εrπε: «Λεγεών», διότι εrχαν μπεÖ πολλά δαιμόνια μέσα στόν ôνθρωπο αéτό
καί παρακαλοÜσαν τό Xριστό νά μήν τά διατάξει νά πÄνε στήν ôβυσσο. ^YπÉρχε âκεÖ
μία àγέλη àπό χοίρους καί öβοσκε στό βουνό. Kαί τόν παρακάλεσαν νά τούς âπιτρέψει
νά μποÜν σ\ âκείνους. Kαί τούς τό âπέτρεψε. BγÉκαν τά δαιμόνια àπό τόν ôνθρωπο,
μπÉκαν στούς χοίρους καί ¬ρμησε ™ àγέλη πρός τόν κρημνό καί öπεσε στή λίμνη καί
πνίγηκε. ≠Oταν οî βοσκοί εrδαν τί συνέβη, öφυγαν καί τό àνήγγειλαν στήν πόλη καί
στήν ≈παιθρο. BγÉκαν μερικοί νά δοÜν τό γεγονός καί qλθαν στόν \IησοÜ καί βρÉκαν
τόν ôνθρωπο, àπό τόν ïποÖο εrχαν βγεÖ τά δαιμόνια, νά κάθεται κοντά στά πόδια τοÜ
\IησοÜ, ντυμένος καί σωφρονισμένος, καί φοβήθηκαν. Aéτόπτες μάρτυρες âπίσης
τούς εrπαν π΅ς θεραπεύθηκε ï δαιμονισμένος. Tότε ¬λος ï πληθυσμός τÉς περιοχÉς
τ΅ν Γαδαρην΅ν τόν παρεκάλεσε νά φύγει àπ\ αéτούς, διότι κατείχοντο àπό φόβο μεγάλο. Aéτός τότε μπÉκε στό πλοιάριο καί âπέστρεψε. ^O ôνθρωπος àπό τόν ïποÖο
εrχαν βγεÖ τά δαιμόνια, παρακάλεσε νά μείνει μαζί του, àλλ\ ï \IησοÜς τοÜ εrπε νά φύγει
μέ τά ëξÉς λόγια: «Γύρισε στό σπίτι σου καί διηγήσου ¬σα σοÜ öκαμε ï Θεός». Kαί öφυγε καί öλεγε σ\ ¬λη τήν πόλη ¬σα τοÜ öκαμε ï \IησοÜς.

≠Eνας ôλλος ëρμηνευτής θά συμπληρώσει. ^O ôνθρωπος πού βαρύνεται μέ
φαÜλες πράξεις, συνέχεται àπ\ τόν πονηρό δαίμονα. Bγαίνει öξω àπό τό σπίτι τ΅ν
àρετ΅ν, δηλαδή τήν \Eκκλησία καί σάν νά εrναι δεσμά οî âντολές τοÜ ΘεοÜ τίς
àποτίθεται βγάζοντας τÉς σωφροσύνης τό χιτώνα, âν΅ παραδίδεται στήν àπραξία τ΅ν âναρέτων öργων. ^H àπραξία αéτή συμβολίζεται μέ τήν κατοίκηση τοÜ δαιμονισμένου στά μνήματα «νεκρός τÉς κατά Θεόν πολιτείας γενόμενος» (Θεοφάνης ï Kεραμεύς). ^H τραγικότητα τοÜ διαβόλου εrναι ¬τι ξέρει τί τόν περιμένει κι
¬μως δέ μετανοεÖ. Παραμένει àμετανόητος καί μάλιστα μέ λυσσώδη μανία âπιτίθεται âναντίον τ΅ν àνθρώπων πού àγωνίζονται. ^H àμετανοησία, àρχÉς γενομένης àπό τό διάβολο, εrναι ™ α¨τία τ΅ν κακ΅ν σ\ ¬λο τόν κόσμο. Παραμένοντας στά
πάθη μας δέν àφήνουμε περιθώριο στή χάρη τοÜ ΘεοÜ νά âνεργήσει.
\Aδελφοί,
^O πονηρός öχει δεσμεύσει τή βούλησή μας καί μÄς öκανε ôπρακτους γιά τά
καλά öργα καί τούς θεοφιλεÖς àγ΅νες. ‰Aς àναζητήσουμε τό Θεό μέ ¬λη μας τήν
ψυχική δύναμη κι ôς καλλιεργήσουμε τίς âντολές Tου μέ ταπείνωση, œστε νά λυτρωθοÜμε àπό τίς μεθοδεÖες τοÜ διαβόλου καί νά νιώσουμε âλεύθεροι μέσα στό
χ΅ρο τÉς \Eκκλησίας τοÜ XριστοÜ.
\Aρχιμ. \I. Δ. Φ.
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\Aρτεμίου μεγαλομάρτυρος ( 326), Mατρώνης ïσίας τÉς Xιοπολίτιδος ( 1462), Γερασίμου ïσίου τοÜ âν Kεφαλληνί÷α ( 1681), âν w
F τό îερόν λείψανον αéτοÜ τεθησαύρισται.
oHχος: πλ. δ΄ – ^Eωθινόν: @΄ – \Aπόστολος: B΄ Tιμ. β΄ 1-10 – Eéαγγέλιον: Λουκ. η΄ 27-39.
H EΠOMENH KYPIAKH: 27 \Oκτωβρίου, Z΄ ΛουκÄ.
\Aπόστολος: B΄ Kορ. θ΄ 6-11 – Eéαγγέλιον: Λουκ. η΄ 41-56.

IEPA¶O™TO§IKO ™EMINAPIO
°Ú·ÊÂ›Ô˘ \EÍˆÙÂÚÈÎÉ˜ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÉ˜
ÙÉ˜ \AÔÛÙÔÏÈÎÉ˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÉ˜ ^EÏÏ¿‰Ô˜
 ^H îÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹ Û‹ÌÂÚ·  Oî ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÙË˜  ^O ÎﬁÛÌÔ˜ Î·› Ù¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
ÙÔ˘ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·  ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ¿ ÌÈ¿ \OÚıﬁ‰ÔÍË îÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·.
Tﬁ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı¿ àÚ¯›ÛÂÈ ÛÙ›˜ 21 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2002 Î·› ı¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ ¢Â˘Ù¤Ú· àﬁÁÂ˘Ì·, àÓ¿ ‰ÂÎ·ÂÓı‹ÌÂÚÔ, Î·Ù¿ Ù›˜ zÚÂ˜ 7.30-10.30 Ì.Ì., ÛÙ‹Ó
·úıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÉ˜ \AÔÛÙÔÏÈÎÉ˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜, \Iˆ. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 14, (MÔÓ‹
¶ÂÙÚ¿ÎË), \Aı‹Ó·.
¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù¿ àÎﬁÏÔ˘ı· Ì·ı‹Ì·Ù·:
 ™‡Á¯ÚÔÓË ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹  K·ÓÔÓÈÎﬁ ¢›Î·ÈÔ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÉ˜  TÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎ‹ KÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·  £ÂÔÏÔÁ›· ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÉ˜  ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎ‹ ^AÁÈÔÏÔÁ›·  ™ÙÔÈ¯ÂÖ· TÚÔÈÎÉ˜ NÔÛÔÏÔÁ›·˜  \AÊÚÈÎ·ÓÈÎ‹ \EıÓÔÏÔÁ›·  ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎ‹ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ Î·› MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·.
ErÓ·È àÓÔÈ¯Ùﬁ ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜ ¬ÛÔÈ âÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó¿ Ùﬁ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó.
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙ¿ ÙËÏ.: 010.7272.314 - 317, 010.7272.345.

H £EIA §EITOYP°IA TOY A°. IøANNOY TOY XPY™O™TOMOY
M¤ ëÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ‹ àﬁ‰ÔÛË
MÈ¿ ÎÔÌ„‹ öÎ‰ÔÛË ÙÉ˜ \AÔÛÙÔÏÈÎÉ˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜, Ì¤ âÍÒÊ˘ÏÏÔ Û¤ ÙÂÙÚ·¯ÚˆÌ›·. ¶ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ùﬁ ÚˆÙﬁÙ˘Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·› ·Ú¿ÏÏËÏË àﬁ‰ÔÛË ÛÙ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹,
Ô‡ ëÙÔ›Ì·ÛÂ ï MËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ ™ÂÚ‚›ˆÓ Î·› KÔ˙¿ÓË˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ (†). \A·Ú·›ÙËÙÔ
‚Ô‹ıËÌ· Î¿ıÂ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ ÁÈ¿ Ù‹ ‚·ı‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙÉ˜ ıÂ›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
OMI§IA TH™ «ºøNH™ KYPIOY»: K¿ıÂ ™¿‚‚·ÙÔ Î·› œÚ· 6.00 Ì.Ì. Á›ÓÂÙ·È Ùﬁ Î‹Ú˘ÁÌ· ÙÉ˜ «ºˆÓÉ˜
K˘Ú›Ô˘», ÛÙﬁÓ ^I. N·ﬁ ^AÁ›·˜ EåÚ‹ÓË˜ (ï‰. AåﬁÏÔ˘) \Aı‹Ó·. ¶ÚÔËÁÂÖÙ·È ì \AÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ^EÛÂÚÈÓÔÜ,
ÛÙ‹Ó ïÔ›· ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Îá˜ ı¿ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÂÖ ï M·Î. \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Î·› ı¿ ïÌÈÏÂÖ.
«ºøNH KYPIOY», ë‚‰ÔÌ·‰È·ÖÔ Ê‡ÏÏÔ çÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ ›ÛÙÂˆ˜ Î·› ˙ˆÉ˜ ÙÉ˜ «\AÔÛÙÔÏÈÎÉ˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜
ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÉ˜ ^EÏÏ¿‰Ô˜». \I·Û›Ô˘ 1, 115 21 \Aı‹Ó·. \EÎ‰ﬁÙË˜ - ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜Ø \AÚ¯ÈÌ. \AÁ·ı¿ÁÁÂÏÔ˜ X·Ú·Ì·ÓÙ›‰Ë˜. ™‡ÓÙ·ÍË, ÙËÏ. 010.7272.331. ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË, ÙËÏ. 010.7272.388. ^Yﬁ ÙáÓ îÂÚáÓ
Ó·áÓ
‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó. \EÎ ÙÔÜ T˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘ ÙÉ˜ \AÔÛÙÔÏÈÎÉ˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜.
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