




Ο Μέγας Βασίλειος σε μικρογραυία τοσ 15οσ αιώνα(Μονή Διονσσίοσ, Άγιο Όρος 



 Ο λόγορ εκυψνείσαι ςσην Καιςάπεια σο 368μΧ με αυοπμή σην 
κοινψνική αναςσάσψςη ποτ δημιοτπγήθηκε ανάμεςα ςσοτρ 
πολίσερ εξαισίαρ σοτ λιμού ποτ έπληξε σην πόλη μεσά από μια 
μεγάλη παγψνιά και μια παπασεσαμένη ξηπαςία. Το γεγονόρ 
εκμεσαλλεύονσαν οι πλούςιοι σηρ πόληρ ποτ αιςφποκεπδούςαν 
ποτλώνσαρ πανάκπιβα ςσοτρ υσψφούρ ό,σι είφαν ςσιρ αποθήκερ 
σοτρ. 

 Ο Μ. Βαςίλειορ, ψρ βοηθόρ σοτ Επιςκόποτ Καιςάπειαρ Ετςέβιοτ, 
κασαυέπνει να ςτνεσίςει σοτρ πλοτςίοτρ, εκυψνώνσαρ ατσή σην 
ομιλία μαζί με άλλερ . Με σον σπόπο ατσό αποςόβηςε σην 
κοινψνική έκπηξη και κασάυεπε ςε μια δύςκολη ςσιγμή να 
διαυτλάξει σην κοινψνική ςτνοφή. 



 Ο Μ. Βαςίλειορ ξεκινά σην ομιλία σοτ 
κάνονσαρ λόγο για σον πλούςιο νέο, 
ποτ ζούςε ενάπεση ζψή , ο οποίορ 
πώσηςε σον Κύπιο με ποιο σπόπο θα 
κληπονομήςει ση Βαςιλεία σψν 
Οτπανών. Ο Κύπιορ σοτ απάνσηςε 
όσι θα ππέπει να ποτλήςει όλα σοτ 
σα τπάπφονσα και να σα μοιπάςει 
ςσοτρ υσψφούρ. 

 Ο πλούςιορ νέορ μόλιρ έλαβε σην 
απάνσηςη ατσή , δεν έςπετςε να 
εκσελέςει σην ενσολή σοτ Κτπίοτ, 
αλλά αποφώπηςε λτπημένορ. Κασά 
σο Μ. Βαςίλειο  είναι σπαγικό ποτ 
δεν μποπεί να ειςέλθει ςση Βαςιλεία 
σψν Οτπανών  έναρ άνθπψπορ ο 
οποίορ έφει ζήςει μια ζψή ενάπεση 
αλλά δεν σολμάει ατσό σο σελετσαίο, 
δηλαδή να απαλλαγεί από σην 
πεπιοτςία σοτ .  Έσςι και η 
πποηγούμενη ενάπεση ζψή σοτ είναι 
ανώυελη. 

 



Ο νέορ υαίνεσαι όσι παπαβίαςε σην ενσολή σηρ αγάπηρ 
καθώρ ςε όλη σοτ ση ζψή μάζετε πλούσο και δεν διέθεσε 
φπήμασα ςσοτρ υσψφούρ. Με άλλα λόγια, έφονσαρ πεπιοτςία,  
δείφνει όσι δεν αγαπά σον πληςίον σοτ αληθινά, αυού όποιορ 
αγαπά σον πληςίον σοτ ψςάν σον εατσόν σοτ δεν κασέφει 
σίποσε πεπιςςόσεπο από σον πληςίον. (ώςσε ο αγαπών σον 
πληςίον ψρ εατσόν οτδέν πεπιςςόσεπον κέκσησαι σοτ 
πληςίον)  



Ο Μ. Βαςίλειορ σεκμηπιώνει σην άποχη σοτ ςφεσικά με σην πεπισσή ςτςςώπετςη σοτ 
πλούσοτ λέγονσαρ σα εξήρ: 

 Η ανάγκη για ένδτςη μποπεί να ικανοποιηθεί μόνο από ένα πούφο (δύο πηφών 
φισψνίςκορ, ενόρ ιμασίοτ πεπιβολή) και 

 Η ανάγκη για σπουή μποπεί να ικανοποιηθεί μόνο από ένα καπβέλι χψμί (ειρ 
άπσορ ικανόρ αποπληπψςαι γαςσέπα) 

 Η αναζήσηςη σοτ επίγειοτ πλούσοτ δεν πποάγει σον άνθπψπο ςση βαςιλεία σψν 
οτπανών 

 Ο πλούσορ ποτ υτλάςςεσαι φάνει σην αξία σοτ, ενώ ο πλούσορ ποτ μοιπάζεσαι 
διασηπείσαι (Εάν υτλάςςηρ σον πλούσον,οτφ έξειρ. Εάν ςκοππίςηρ, οτκ απολείρ) 

 Ο πλούσορ είναι επινόηςη σοτ διαβόλοτ ποτ ξεγελά σοτρ πλοτςίοτρ κάνονσάρ 
σοτρ να πιςσεύοτν όσι έφοτν ανάγκη ππάγμασα πεπισσά και άφπηςσα(επινενόησαι 
μεθοδεία σψν διαβόλψ) 

 Ο φπτςόρ είναι μια απλή πέσπα ποτ οι άνθπψποι σοτ έδψςαν αξία (λίθορ εςσιν ο 
φπτςόρ) 

 Ο πλούσορ απμόζει ςσιρ γτναίκερ 

 Δεν πποςθέσει φπόνια ςση ζψή μαρ 

 

 



Έςσψ ο μεν εν φπήςει πλοτσορ, ο δέ απόθεσορ και ο σαιρ φπείαιρ 
τπηπεσούμενορ, τπεπβαινέσψ σψν αναγκαίψν σον όπον 

Οι πλούςιοι φπηςιμοποιούν σον πλούσο 

  για καθημεπινή φπήςη, 

  για σην κάλτχη μελλονσικών αναγκών και 

  για άςκοπερ πολτσέλειερ. 

 

     Τιρ δύο σελετσαίερ κασηγοπίερ ςσιγμασίζει κτπίψρ ο Μ. 
Βαςίλειορ. 

 



 Η ομιλία απφίζει να γίνεσαι ηθογπαυικό κείμενο ςσην δεύσεπη 
παπάγπαυο σηρ ενόσησαρ 2 όποτ αναλύεσαι σο πώρ οι 
πλούςιοι διαφειπίζονσαι σον πλούσο σοτρ ώςσε να 
εξαςυαλίςοτν σην πολτσελή διαβίψςή σοτρ. π.φ. πολτσελή 
ςπίσια και αμάξια, άλογα ετγενικήρ πάσςαρ, απγτπά και 
φπτςοκένσησα φαλινάπια, ζώνερ και πεπιδέπαια, πληθώπα 
τπηπεσών, καλλισέφνερ ςσην τπηπεςία σοτρ, καλλισεφνήμασα  
και άλλα ανσικείμενα βπίςκονσαι ςε τπεππληθώπα γύπψ σοτρ, 
ενώ οι υσψφοί λιμοκσονούν.  

 Επίςηρ ηθογπαυικά ςσοιφεία παποτςιάζει σο κείμενο ςσην 
παπάγπαυο 4, όποτ ο μεγάλορ Ιεπάπφηρ παποτςιάζει σον 
σπόπο ζψήρ σηρ ςπάσαληρ και μασαιόδοξηρ γτναίκαρ 
(πολτσελή ενδύμασα, υπονσίδα για σον καλλψπιςμό, μεγάλερ 
δαπάνερ για ση διακόςμηςη σοτ ςπισιού...), πποβάλλονσαρ 
παπάλληλα και σο κτπίαπφο ψρ ςήμεπα ςσεπεόστπο σηρ 
γτναίκαρ ψρ τπεπκασαναλψσικού όνσορ.  

 



Οι πλούςιοι υτλάςςοτν σον πλούσο ςση γη, γιασί σο μέλλον είναι 
αππόοπσο και ίςψρ πποκύχοτν αππόβλεπσερ ανάγκερ (άδηλον γάπ σο 
μέλλον , μήποτ σινέρ αδόκησοι ημάρ κασαλάβψςι φπείαι). Ο Μ. 
Βαςίλειορ  αποδοκιμάζει ση ςσάςη σοτρ ατσή, ψρ εξήρ: 

 

 είναι υαιδπό οι άνθπψποι να αναςκάπσοτν ση γη για να βποτν 
φπτςάυι και όσαν σο βποτν να σο παπαφώνοτν πάλι ςση γη 

 όποτ βπίςκεσαι ο θηςατπόρ σοτ ανθπώποτ, εκεί βπίςκεσαι η 
καπδιά και σο μταλό σοτ (όποτ γάπ ο θηςατπόρ ςοτ , εκεί και η 
καπδία) 

 

 



Ο Μ. Βαςίλειορ ςσηλισεύει σην στπική θεοςέβεια σψν 
πλοτςίψν, ςύμυψνα με σην οποία νηςσεύοτν, 
πποςεύφονσαι, ςσενάζοτν, επιδεικνύοτν δηλαδή 
ανέξοδη ετλάβεια (αδάπανον ετλάβειαν), αλλά δεν 
αυήνοτν έναν οβολό ςε ατσούρ ποτ θλίβονσαι 

Επομένψρ, Τι όυελορ σούσοιρ σηρ λοιπήρ απεσήρ; 



Όσαν κάποιορ αποφψπίζεσαι σα τπάπφονσά σοτ, ππέπει 
να είναι ετδιάθεσορ, γιασί δίνονσαρ ατσά ςσοτρ υσψφούρ  
είναι ςαν να αγοπάζει μια θέςη ςση Βαςιλεία σοτ Θεού. 
Δηλαδή έσςι αποκσά μια απόλατςη μεγαλύσεπη και 
πολτσιμόσεπη από σα φπήμασα: σην αιώνια απόλατςη σηρ 
ανάπατςηρ σηρ χτφήρ σοτ, κονσά ςσην κοινψνία σοτ Θεού 
(ίνα κσήςη σην μακαπίαν ζψήν). 

 



Τα πολτσελή οικοδομήμασα ποτ επιδιώκοτν να αποκσούν 
οι πλούςιοι  

• είναι μικπήρ διάπκειαρ και κασαππέοτν με σο φπόνο (οτφ 
οπάρ σοτρ σοίφοτρ σούσοτρ σοτρ τπό σοτ φπόνοτ 
κασαππέονσαρ, ψν σα λείχανα, ώςπεπ ςκόπελοί σινέρ, 
δια σηρ πόλεψρ σαύσηρ ανέφοτςι;)   

• και σα πολτσελή και σα απλούςσεπα ςπίσια 
εκπληπώνοτν σην ίδια ανάγκη(σοίφοι δε και μικποί και 
μείζονερ σην ατσήν φπείαν πληπούςι) 

• απαισούν για σην κασαςκετή σοτρ πολλά φπήμασα ποτ 
θα μποπούςαν να διασεθούν ςσοτρ υσψφούρ 

• επιυέποτν σην σιμψπία σηρ αλαζονείαρ σοτ πλοτςίοτ 
(οτκ ελέηςαρ, οτκ ελεηθήςη) 

 



 

 

Διόσι σελικά, όςη γη και να 
αποκσήςει έναρ άνθπψπορ ατσό 
ποτ θα σοτ μείνει είναι ένα μικπό 
κομμάσι γηρ ποτ είναι πια η 
σελετσαία σοτ κασοικία (σπειρ ςε 

πήφειρ αναμένοτςιν οι πάνσερ) 



Σύμυψνα με σο Μ.Βαςίλειο υσψφόρ είναι ατσόρ ο οποίορ ςσεπείσαι 
πολλά (Πένηρ γάπ εςσίν ο πολλών ενδεήρ). 
Ο άπληςσορ πλούςιορ είναι πολύ πεπιςςόσεπο υσψφόρ και 
δτςστφήρ από έναν ππαγμασικά υσψφό. Ατσό ςτμβαίνει διόσι  

o όςα πλούση και να κασέφει θα θέλει πάνσα να σα ατξήςει, αλλά 
και πάλι δεν θα ετυπαίνεσαι.  

o θέσει ψρ ςσόφο να ξεπεπάςει σοτρ ομοίοτρ σοτ δηλαδή σοτρ 
τπόλοιποτρ πλοτςίοτρ και καθώρ ο αγώναρ ατσόρ δεν έφει 
σέλορ ο πλούςιορ έφει πάνσα σην αίςθηςη σοτ ανικανοποίησοτ 
(Όσαν σοτσον σον πλούςιον κασαλάβψςιν, ετθύρ σψ πλοτςιψσέπψ 
παπιςψθηναι υιλονικούςιν, καν επ΄εκεινον υθάςψςι, επί σόν άλλονσην 
ςποτδήν μεσαυέποτςιν). 

 



 Βπίςκεσαι μόνορ, δίφψρ υίλοτρ και βοηθούρ, φψπίρ να έφει 
επιφειπήμασα για σιρ ππάξειρ σοτ, νσποπιαςμένορ, δειλόρ με 
ςκτμμένο σο κευάλι, μη μποπώνσαρ να ανσικπύςει γύπψ σοτ 
σοτρ υσψφούρ ποτ δεν βοήθηςε όςο ζούςε (έπημορ υίλψν, 
έπημορ βοηθών, αςτνηγόπησορ, αναπολόγησορ, 
κσηςφτμμένορ,…, ςκτθπψπόρ, κασηυήρ, μεμονψμένορ, 
απαππηςίαςσορ). 

 Είναι ανήμποπορ να ξεγελάςει σον Δίκαιο Κπισή (πώρ 
παπαπείςειρ σον απαπαλόγιςσον δικαςσήν;) 

 Κασασπύφεσαι από σον πονηπό φοπό σψν κακών σοτ ππάξεψν(ο 
πονηπόρ φοπόρ σψν κακαών ςοτ ππάξεψν πεπιςσοιφίςεσαί ςε) 

 



 

 

 Όπψρ όλοι όςοι διέππαξαν σο κακό, 
έσςι και ο πλούςιορ θα αναςσηθεί όφι 
όμψρ ειρ ανάςσαςιν ζψήρ αλλά ειρ 
ανάςσαςιν κπίςεψρ  

 Αιςφύνη αιώνιορ θα σον ςτνοδεύει και 
πτπόρ ζήλορ θα σον απειλεί , όπψρ 
όλοτρ ποτ δεν σήπηςαν σιρ θεωκέρ 
ενσολέρ 



Ο Μ. Βαςίλειορ θεψπεί ςαθπό σο επιφείπημα ατσό, διόσι: 
 Τα παιδιά δεν ππέπει να είναι η αισία για να παπαβιάζει ο γονιόρ  

σιρ ενσολέρ σοτ Θεού (δόρ μοι σέκνα ίνα παπακούςψ σψν ενσολών 
ςοτ; δόρ μοι σέκνα ίνα μη υθαςψ ειρ σην βαςιλείαν σψν οτπανών;). 

 Οι γονείρ δεν γνψπίζοτν πώρ θα φπηςιμοποιήςοτν σα παιδιά σοτρ 
σον πλούσο απγόσεπα, όσαν ενηλικιψθούν. Είναι δηλαδή πιθανό σα 
παιδιά σοτρ να διαυθαπούν από σα πλούση και επομένψρ οι γονείρ, 
ποτ σοτρ σα κληποδόσηςαν, θα ετθύνονσαι γι’ ατσό  (Όπα μη μεσά 
μτπίψν πόνψν σον πλούσον αθποίςαρ , ύλην αμαπσημάσψν εσέποιρ 
παπαςκετάςηρ) 

 Πποηγείσαι η ςψσηπία σηρ χτφήρ σψν γονιών από σην εξαςυάλιςη 
σοτ μέλλονσορ σψν παιδιών σοτρ . 
 



Οι άσεκνοι ιςφτπίζονσαι όσι δεν ποτλάνε σα 
ανσικείμενά σοτρ ούσε μοιπάζοτν ςσοτρ 
πσψφούρ σα φπήμασα σοτρ λόγψ σψν αναγκών 
σηρ ζψήρ ποτ ππόκεισαι να πποκύχοτν ςσο 
μέλλον (Οτ πψλώ σα τπάπφονσα, οτδέ δίδψμι 
σοιρ πσψφοίρ δια σαρ αναγκαίαρ σοτ βίοτ 
φπείαρ). Ο Μ. Βαςίλειορ ανσιδπά ψρ εξήρ: 

     Η άποχη ατσή είναι απαπάδεκση γιασί  ο 
άσεκνορ πλούςιορ πιςσεύει όσι με σον 
σπόπο ατσό θα μποπεί να ελέγξει ση 
μελλονσική ζψή σοτ, ξεφνώνσαρ όσι μόνο ο 
Κύπιορ μποπεί να σο κάνει ατσό. 

     Με ατσήν σην ππάξη ενανσιώνεσαι ςε 
όςα διέσαξε ο Θεόρ ππορ σον άνθπψπο και 
έσςι Τον τποσιμά 

 



 Είναι γελοίο να δείφνει κανείρ όσι είναι υιλάνθπψπορ και έφει μεγάλη 
καπδιά, όσαν θα έφει διαλτθεί ςσο φώμα(εν σψ μνήμασι κείμενορ και ειρ 
γην διαλτθείρ ...γέγοναρ σαιρ δαπάναιρ μεγαλόχτφορ) 

 Δεν μποπεί πλέον να ανσαμειυθεί για όςα πποςυέπει εκείνη ση ςσιγμή 

 Οι ετεπγεςίερ δεν τλοποιούνσαι με μελάνι και γπάμμασα πάνψ ςε 
φαπσιά (διαθήκερ) (εν μέλανι και γπάμμαςι κασεπαγγέλη σαρ ετποιίαρ) 

 Ενδέφεσαι ο πλούςιορ να πεθάνει αιυνίδια φψπίρ να ππολάβει να 
ςτνσάξει διαθήκη ππορ σοτρ υσψφούρ 

 Πιθανόν δαιμόνιοι κληπονόμοι να σον εμποδίςοτν να διαθέςει σην 
πεπιοτςία σοτ ςε όςοτρ έφοτν ανάγκη(ο ευεδπεύψν σον κληπον έσοιμορ) 

 Δεν είναι γενναιόδψπη ππάξη να πποςυέπειρ ατσό ποτ ςοτ πεπίςςεχε 
μεσά από μια ζψή ςπασάληρ 

  Ατσό αποσελεί εμπαιγμό σοτ Θεού 



Εύλογα ο Μ. Βαςίλειορ τποςσηπίζει όσι ο πλούσορ γίνεσαι 
αισία πολέμψν (η σοτ πολέμοτ τπόθεςιρ). 

 Ππαγμασικά όλοι ςτμυψνούν πψρ σα οικονομικά ςτμυέπονσα 
σψν ιςφτπών αποσελούν διαφπονικά σην κύπια αισία σψν 
κασακσησικών πολέμψν.  

Επίςηρ η πολεμική βιομηφανία αποκομίζει σεπάςσια κέπδη με 
σοτρ πολέμοτρ και γι’ ατσό ςτφνά σοτρ πποκαλεί. 



Ο Σουοκλήρ ςσην ΑΝΤΙΓΟΝΗ θεψπεί σο φπήμα τπέτθτνο για : 

 Την άλψςη πόλεψν :σοτσο πόλειρ ποπθεί 

 Την απομάκπτνςη σψν ανδπών από σην οικογενειακή εςσία 
(μεσανάςσετςη, τπεπεπγαςία): σόδε άνδπαρ εξανίςσηςι δόμψν 

 Τη διαςσπουή σηρ δίκαιηρ κπίςηρ σψν ανθπώπψν και ση ςσπουή 
σοτρ ππορ αιςφπέρ ππάξειρ :σόδε παπαλλάςςει υπέναρ φπηςσάρ 
ππορ αιςφπά ππάγμαθ΄ίςσαςθαι βποσών 

 

Ο Μ. Βαςίλειορ ςσην παπάγπαυο 7 θεψπεί σον πλούσο: 

 Αισία πολέμψν (πολέμοτ τπόθεςιρ) 

 Αγφόνη χτφών  

 Πασέπα σοτ χεύδοτρ (ο σοτ χεύδοτρ πασήπ) 
 Υπονομετσή σηρ ςτγγένειαρ 

 Δόλψμα σηρ αμαπσίαρ (αμαπσίαρ δέλεαπ) 



Κασά σο Μ. Βαςίλειο σα φπήμασα είναι μέςο για ση 
ζψή (ςτνεπγία ππορ σο ζην).  

Με άλλα λόγια σα φπήμασα δεν ππέπει να 
επιδιώκονσαι ψρ ατσοςκοπόρ διόσι ςσην 
πεπίπσψςη ατσή η ασέπμονη επιδίψξη και 
ςτςςώπετςή σοτρ κάνει ση ζψή σοτ ανθπώποτ 
βαςανιςσική, σον τποφπεώνει να τπεπεπγάζεσαι, 
να μη διαθέσει ποιοσικό φπόνο για σην οικογένειά 
σοτ, να ςσεπείσαι σον ελεύθεπο φπόνο, να φάνει 
σελικά σην χτφική σοτ ιςοπποπία και σην ηθική σοτ 
ελετθεπία, αυού γίνεσαι δέςμιορ σοτ πάθοτρ σοτ. 

Από σην άλλη μεπιά,  δεν είναι  ςψςσό σα φπήμασα 
να δαιμονοποιούνσαι και μόνο να κασακπίνονσαι , 
γιασί μποπούν να βελσιώςοτν ση ζψή σψν 
ανθπώπψν. 

 

 



Οι παπαινέςειρ σοτ Μ.Βαςίλειοτ έφοτν απήφηςη ςσιρ ημέπερ μαρ, αυού 
ζούμε ςε μια ανσιυασική εποφή, όποτ από σην μία πλετπά τπάπφει 
μεγάλη οικονομική ετμάπεια, ενώ από σην άλλη πολλοί άνθπψποι με 
δτςκολία επιβιώνοτν ςσην εποφή σηρ οικονομικήρ κπίςηρ. Ο 
Μ.Βαςίλειορ καλεί με σο επίκαιπο κείμενό σοτ όλοτρ σοτρ ανθπώποτρ 
σηρ εποφήρ μαρ να απαλλαγούν από σιρ τπεπκασαναλψσικέρ ςτνήθειερ 
ποτ πποβάλλει η ςημεπινή κοινψνία και να εκσιμήςοτν όςα έφοτν. 
Τατσόφπονα ατσοί ποτ έφοτν σην οικονομική δτνασόσησα ππέπει να 
είναι υιλάνθπψποι δηλαδή  να ανοίγονσαι ππορ σον ςτνάνθπψπο ποτ 
τπουέπει αναπσύςςονσαρ υιλανθπψπική δπάςη με σπόπο ςεμνό και όφι 
κπατγαλέο. Σκοπόρ σοτρ δεν ππέπει να είναι η ατσοπποβολή σοτρ αλλά 
σο να βοηθήςοτν οτςιαςσικά σοτρ ςτνανθπώποτρ σοτρ. Σήμεπα 
δύςκολα θα μποπούςε να έφει απήφηςη ςσοτρ πλοτςίοτρ σο κήπτγμα 
για ολοςφεπή διάθεςη σψν φπημάσψν σοτρ ςσοτρ αναξιοπαθούνσερ, 
όμψρ η επίδειξη από μέποτρ σοτρ κοινψνικήρ εταιςθηςίαρ είναι κάσι 
ευικσό και ετκσαίο. 

 





  Ο φαπακσηπιςμόρ είναι ςψςσόρ , ευόςον σο 

κείμενο ατσό δεν εξανσλείσαι ςε θεψπησικέρ 
αναζησήςειρ, αλλά έφει καθαπά ππακσικό 
πποςανασολιςμό. Δίνει ςτμβοτλέρ ζψήρ ππορ 
σοτρ πλοτςίοτρ, τποδεικνύει σο φπέορ σοτρ, 
αποσελεί οδηγό ζψήρ για ατσούρ , ςε μια 
δύςκολη μάλιςσα ςσγμή , ποτ οι πλούςιοι σηρ 
Καιςάπειαρ είφαν φάςει σον πποςανασολιςμό 
σοτρ και εκμεσαλλεύονσαν σοτρ υσψφούρ ππορ 
όυελόρ σοτρ. Μάλιςσα γνψπίζοτμε όσι η 
ςτγκεκπιμένη ομιλία τπήπξε και αποσελεςμασική 
αυού οι πλούςιοι σελικά βοήθηςαν σοτρ υσψφούρ 
διαθέσονσαρ σα αγαθά σοτρ για να γλισώςοτν οι 
υσψφοί σο θάνασο από σην πείνα. 

Επομένψρ με σην ομιλία ατσή αποδεικνύεσαι όσι 
η Εκκληςία και ο εκκληςιαςσικόρ λόγορ μποπούν 
να έφοτν ενεπγό ςτμμεσοφή  ςσην κοινψνική 
ππαγμασικόσησα  και πόλο διαμοπυψσικό σψν 
ανθπώπινψν ςτνειδήςεψν. 

 






