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Σεβασμιώτατε Πατέρα και Ποιμενάρχα μου κ. Εμμανουήλ,

Επιτρέψτε μου τούτη την ευλογημένη στιγμή να σας εξομολογηθώ ότι η θέση

μου απέναντί σας, ζωντανεύει μέσα μου την αγιογραφική παράσταση της Υπαπαντής

του Σωτήρος Χριστού, γεγονός το οποίο και πανηγυρίζουμε σήμερα.

Στην ορθόδοξη εικόνα της Υπαπαντής τα πρόσωπα της Παναγίας και του

Συμεών συναντώνται αντικρυστά με τον Χριστό στην μέση να τείνει τα χέρια του

προς την Παναγία και να αποτελεί τον πυρήνα αυτής της συνάντησης.

Και εγώ τούτη την ώρα τείνω ικετευτικά τα χέρια μου προς την πατρική σας

αγάπη εκλιπαρώντας τον Κύριο μέσα από εσάς, να απολάβω και εγώ σαν άλλος

Συμεών μέσα στους κόρφους της καρδιάς μου την χάρη του Αγίου Πνεύματος και

«άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος».

Στρέφομαι σε εσάς Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα διότι εσείς ως

Επίσκοπός μας στέκεστε εις τύπον και τόπον Χριστού και φέρετε δι' Αυτού την

εξουσία να μεταδίδετε την αγιοποιό Χάρη του Αγίου Πνεύματος, την τα ασθενή

θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα.

Προτού λοιπόν κλίνω το γόνυ της ύπαρξής μου και παραδομένος ευλαβικά

ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου λάβω δια των σεπτών χειρών σας την χάρη του

Αγίου Πνεύματος που θα με καταστήσει λειτουργό των μυστηρίων του Θεού

επιτρέψτε μου να εκφράσω  από την θέση αυτή την βαθιά μου επιθυμία να απευθύνω

λίγους λόγους ευχαριστίας προς όλους εκείνους που με αγάπησαν και έδωσαν

μερίδιο του εαυτού τους για να στέκομαι σήμερα ενώπιόν σας.

Στα πρόσωπά τους τώρα πλέον ξεχωρίζω την αγάπη του Θεού, που ασφαλώς



δι΄αυτών με κράτησε στα δύσκολα, μου έμαθε τα σωτήρια, με ευλόγησε

ποικιλοτρόπως.

Θα ήθελα με όλο μου το είναι να ευχαριστήσω και να δοξολογήσω Αυτόν τον

Υπεράγαθο Θεό που με αγάπησε με δύναμη που ξεπέρασε κάθε αγάπη αυτού του

κόσμου, αγάπη που με ήλκυσε τόσο ώστε να θέλω να είμαι μαζί Του νυν και αεί και

εις τους αιώνας των αιώνων. Πέθανες γλυκύτατέ μου Ιησού πάνω στον Σταυρό μαζί

με τις αμαρτίες μου για να μην έχω εγώ χρέος απέναντί Σου. Έγινες για 'μένα ληστής

για να είμαι εγώ πρίγκιπας, όμως ΈΤΣΙ έκλεψες την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ Κύριε

που με αξίωσες να γεννηθώ μέσα στην Ορθόδοξη Πίστη και γαλούχησες το πνεύμα

μου με την Παράδοση της Εκκλησίας. Η αγάπη Σου είναι όντως πέλαγος μέσα στο

οποίο για 30 χρόνια τώρα πλέω εν ευτυχία και ευλογία πολλή. Σε ευχαριστώ που

νοηματοδοτείς την ζωή μου με την ελπίδα της αιωνίου χαράς, με τη ζεστασιά της

πατρικής Σου αγάπης, με την απόλαυση της ένωσης μαζί Σου δια των Μυστηρίων

και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ και Σε δοξάζω και για τους τόσους σημαντικούς

ανθρώπους, αλλά και για τις τόσες χαριτωμένες εμπειρίες που ευδόκησες στη ζωή

μου να έχω.

Ανοίγοντας την καρδιά μου, πρώτον θέλω μέσα από τα κατάβαθα της ψυχής

μου να ευχαριστήσω εσάς Σεβασμιώτατε, διότι η αγάπη σας για 'μένα δεν υπήρξε ένα

ιδεολόγημα, αλλά μια αποδεδειγμένη μέσα από πληθώρα γεγονότων κατάσταση στην

ζωή μου. Σας γνώρισα πριν δέκα χρόνια όταν αναδειχθήκατε Ποιμενάρχης της

ακριτικής μας Μητροπόλεως και αμέσως αναγνώρισα στο πρόσωπό σας την διάθεση

να αναβαθμίσετε πνευματικά τον τόπο μας, να τον εξυγειάνετε εκκλησιολογικά, να

τον καλλιεργήσετε ακόμη καλύτερα. Η επιβλητική παρουσία σας και ο σαγηνευτικός

πάντοτε λόγος σας είναι στοιχεία που κρατούν αμείωτο όλα αυτά τα χρόνια τον

θαυμασμό μου προς το πρόσωπό σας. Κοντά σας βίωσα αμέτρητες ευλογίες μα ήταν

πάνω απ' όλα ανεκτίμητες. Πριν δυόμιση χρόνια ευλογήσατε τον πόθο μου να βάλω

μετάνοια στην νεοϊδρυθείσα Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου Κιλκίς και με την

είσοδό μου στην Μονή παράλληλα ευλογήσατε και την είσοδό μου στην Ιεροσύνη

χαρίζοντάς μου τον πρώτο ιερατικό βαθμό, αυτόν του Διακόνου και τώρα στέκεστε

προ των πυλών έτοιμος να ευλογήσετε δια των χειρών σας και την εις Πρεσβύτερον



προαγωγή μου. Πόσο ευγνώμων πρέπει άραγε να είμαι για να ανταποδώσω την

αγαπή σας.

Δυόμιση διακονικά χρόνια κοντά σας Σεβασμιώτατε προικίστηκα με

πάμπολλες αγιοπατερικές διδαχές, με συμβουλές, με την θεολογική αλήθεια, μα

κυρίως με το παράδειγμά σας. Έζησα τον ιεραποστολικό σας ζήλο, την απλότητα του

χαρακτήρα σας, την πατρική σας αγωνία για εμάς τα πνευματικά σας παιδιά.

Γεύτηκα ακόμα και την ποιμαντική σας λαχτάρα να μάθετε σε όλους μας, κλήρο και

λαό, την ορθή πράξη των τελουμένων στην Εκκλησία. Μα κυρίως διέκρινα τον

ανυπόκριτικο και μακριά από ηθικολογίες και ευσεβισμούς ορθόδοξο τρόπο βίωσης

της Εκκλησίας ως γεγονός υπαρξιακό.

Στο διδακτικό παράδειγμά σας ζωντανεύουν τα ιερά συναξάρια και οι

οφέλιμες ιστορίες των γεροντικών που τσακίζουν τον εγωϊσμό και την υπερηφάνεια

και διδάσκουν την μετάνοια και την ταπείνωση. Αξίες που σπάνια συναντάς πλέον

αφού οι περισσότεροι θέλουμε η Εκκλησία να κάνει υπακοή σε εμάς, και τις

επιθυμίες μας, ξεχνώντας πως μόνο με την υπακοή  και την εκκοπή του ιδίου

θελήματος αγιαζόμαστε και ανεβαίνουμε πνευματικά και ιδιαίτερα με την υπακοή

στο θέλημα του Θεού το οποίο απηχείται μέσα από το κήρυγμα και την ζωή των

Επισκόπων ως συνεχιστών των Αγίων Αποστόλων. Τότε εκφράζεται η πραγματική

αγάπη για την οποία τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος «θα πω για κάποιον ότι με

αγαπάει, όχι μόνον όταν με επαινεί αλλά και όταν με ελέγχει για να με διορθώσει».

Σήμερα λοιπόν Σεβαστέ και ευλογημένε Ποιμενάρχα μας εκφράζω την πολύ μου

ευχαριστία για την χρυσοστομική σας αγάπη, την όντως αγάπη μακριά από

αγαπολογίες. 

Θα ήθελα επίσης Σεβασμιώτατε να σας ζητήσω συγνώμη για τις πάμπολλες

φορές που σας στενοχώρησα. Που η απειρία μου, η νεότητά μου και οι αδυναμίες

μου έθλιψαν την αρχιερατική σας καρδιά. Δεχθείτε όμως την διαβεβαίωση για την

ειλικρινή αφοσίωσή μου και σας παρακαλώ να εύχεστε πάντοτε για εμένα τον

ταλαίπωρο.

Εγκάρδια ευχαριστία εναποθέτω σήμερα και στην θυσία των Σεβασμιωτάτων

Αγίων Αρχιερέων Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος και Στοβίων και Στρωμνίτσης κ. Δαβίδ,



που ταξίδεψαν με πυξίδα την αγάπη και προορισμό τους να συμπροσευχηθούν μαζί

σας Σεβασμιώτατε και να με ενθαρρύνουν αυτήν την ώρα στην πίστη της παρουσίας

του Χριστού ο οποίος μας διαβεβαιώνει ότι οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ

ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.

Σεβασμιώτατοι πατέρες σας παρακαλώ μη με λησμονείτε στις αρχιερατικές

προσευχές σας.

Επιτρέψτε μου όμως Σεβασμιώτατε λίγους ακόμη λόγους ευχαριστίας να

αποτείνω και για ορισμένους από τους τόσους ανθρώπους που ο καλός Θεός μου

έδωσε να έχω στο πλάι μου.

 Οι γονείς μου Κωνσταντίνος και Ελένη είναι εκ των πρώτων. Τους

ευχαριστώ όχι μόνο γιατί με γέννησαν και με κόπους και θυσίες με μεγάλωσαν αλλά

πρωτίστως γιατί φρόντισαν να με αναθρέψουν με αγάπη πολύ, με πίστη και

καθημερινή αναφορά στον Θεό, με αρετές και με αξίες. Τους ευγνωμονώ που με

οδήγησαν από μικρό στον δρόμο του Θεού, με αγωνία να μένω σταθερός σε Αυτόν,

μα κυρίως να Τον αγαπώ. Εκείνη την ανηφοριά για τον Άγιο Δημήτριο μου έμαθαν

να την περπατάω συχνά σε θλίψεις και χαρές εις απάντησιν του Νυμφίου Ιησού. Μου

δίδαξαν τον σεβασμό στην ελευθερία της προσωπικότητας του άλλου και δεν μπήκαν

ποτέ μπροστά στην ζωή μου να με χειραγωγήσουν στα δικά τους «θέλω». Ακόμα και

στη μεγάλη απόφαση της ζωής μου να αφιερωθώ στο Θεό ως μοναχός, όπως πάντα,

δεν συνάντησα στο πρόσωπό τους καμία άλλη επιθυμία παρά την δική μου ευτυχία.

Το παράδειγμά τους επηρέασε πολύ την ζωή μου και μου έδωσε την ευθύνη να το

μιμηθώ κι εγώ. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να τους χαρίσει τον

Παράδεισο. Πράγμα για το οποίο αγαπημένοι μου γονείς να γνωρίζετε ότι

προσεύχομαι καθημερινά στο κελί μου. Όμως από αυτό εδώ το ευλογημένο βήμα,

σας παρακαλώ να κοπιάσετε για μία ακόμη φορά και να προσεύχεστε και για την

κατά πνεύμα προκοπή μου. Σας χρωστάω προσευχητικά τους κόπους σας που με

μεγαλώσατε.

Μαζί με τους γονείς ευχαριστώ και τις δύο μου αδελφές: την Ευγενία και τη

Μαρία. Άλλες δύο για εμένα κορυφαίες ευλογίες του Θεού γιατί και με τις δύο

αγαπιόμαστε αληθινά συνδεόμενοι με όμορφα παιδικά χρόνια, ευλογημένα από τον



Θεό κάτω από τις ζεστές φτερούγες των γονιών μας. Και οι δύο τους μου έμαθαν

πόσο ξεχωριστός και όντως άρρηκτος είναι ο δεσμός της αδελφικής αγάπης. Τον Θεό

ευχαριστώ και για τους δύο γαμπρούς μου τον Παύλο και τον Σάββα που είναι

θεόσταλτοι και που αγαπούν την οικογένειά τους παλεύοντας πνευματικά στον στίβο

της κοινωνικής τους ζωής. Μαζί τους βέβαια ευχαριστώ και τα επτά ανίψια μου τα

οποία αληθινά υπεραγαπώ και προσδοκώ ικετευτικά στον Θεό να τα σκεπάζει

πάντοτε.

Στα ευλογημένα χρόνια της παιδικής και νεανικής μου ηλικίας έρχονται να

προσθέσουν λίθους ακρογωνιαίους, αυτούς της πίστης στον Θεό, της αγάπης για την

πατρίδα, τον συνάνθρωπο και τις αρετές, κυρίως με το παράδειγμά τους και τις

συμβουλές τους, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου Γρηγόριος και Στέργιος, Μαρία

και Ευγενία. Είχα την ευλογία, και ευχαριστώ βαθιά τον Θεό γι' αυτό, να έχω

γιαγιάδες με τσεμπέρια και παππούδες με ταλαιπωρημένα από τη ζωή κορμιά. Αυτοί

οι άνθρωποι δεν χρειαζόταν να σου μιλήσουν. Κήρυττε για αυτούς ο τρόπος ζωής

τους. Πώς να ξεχάσω τη γιαγιά μου Μαρία που έχει βγάλει μόνο το δημοτικό,

ανάπηρη, καθηλωμένη στο καρότσι, να διαβάζει καθημερινά Παλαιά και Καινή

Διαθήκη, Ωρολόγιο, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο και να τα ξέρει απέξω χωρίς λάθη και

να μας λέει κάθε απόγευμα ιστορίες από αυτά που διάβαζε, αλλά και συμβουλές για

το πώς πρέπει να ζούμε, κυρίως μέσα από αυτά που διάβαζε στον Απόστολο Παύλο.

Ή τον παππού μου Γρηγόριο που εκείνος δεν διάβασε ούτε σελίδα στα βιβλία αυτά,

αλλά τα ζούσε καλύτερα απ’ όλους. Θυρωρός στο Νοσοκομείο, γινόταν ξενοδόχος

στο σπίτι του φιλοξενώντας άγνωστους ανθρώπους που έρχονταν στο Κιλκίς από

μακρινές πόλεις της Ελλάδας για τους γιατρούς για να μην ταλαιπωρούνται

οικονομικά σε ξενοδοχεία, έναν άστεγο, τον Στέφανο, τον πήρε στο σπίτι του και τον

είχε σαν παιδί του, σηκωνόταν μετά τις 12 τα μεσάνυχτα και έκανε πολυάριθμες

εδαφιαίες μετάνοιες και προσευχές στον Θεό, ο οποίος μάλιστα τον άκουγε αμέσως.

Πολλές ήταν οι θαυμαστές επεμβάσεις της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου, την οποία

και υπεραγαπούσε και με δάκρυα παρακαλούσε για τον κόσμο. Στην προσευχή του

μνημόνευε ονομαστικά όλους με πρώτο εσάς, μα ακόμα και αυτούς που είδε μια δυο

φορές στην ζωή του. Πώς να ξεχάσω την διακονία του στην Ενορία μας, στο Ιερό



του Αγίου Δημητρίου, που έλιωσε την ζωή του σαν τις λαμπάδες που άναβε. Ανήκει

στους πρωτεργάτες και δομήτορες της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου στην οποία

τώρα ζω. Ζητώ πάντοτε την ευχή του μα ιδιαίτερα σήμερα έτι περαιτέρω. Ελπίζω

εκεί στους ουρανούς που βρίσκεται να χαίρεται σήμερα μαζί μας Σεβασμιώτατε, που

θυμάστε πόσο σας αγαπούσε και πόσο σας σεβόταν και εσείς του ανταμείψατε αυτήν

την αγάπη ικανοποιώντας την επιθυμία του να ευλογήσετε αρχιερατικά την έξοδό

του από τον μάταιο αυτό κόσμο. Στις πλάτες μου φέρω την εμπειρία ότι εγώ έζησα

αυτούς τους ανθρώπους και επιφορτίζομαι με την ευθύνη να τους μιμηθώ.

Ασφαλώς δεν ξεχνώ κανέναν να ευχαριστήσω από τους κατά σάρκα συγγενείς

μου και ιδιαίτερα όλες τις θείες και τους θείους μου αλλά και όλα τα ξαδέρφια μου

που ζήσαμε μαζί όμορφα χρόνια σαν μία μεγάλη οικογένεια που μας κράτησαν και

θα μας κρατάνε πάντοτε νοσταλγούς τους. Και ιδίως τον ξάδελφό μου, συν-

πρεσβύτερο σε λίγο π. Ιωάννη, τον αδελφό πλέον και συλειτουργό. Μαζί τους

ευχαριστώ και τις πνευματικές μου μητέρες Σοφία και Ελένη που φρόντισαν να

γεμίσουν την ζωή μου με την αγαπητική παρουσία τους και να με αναθρέψουν

πνευματικά με αγωνία να μένω κοντά στον Χριστό. Τέσσερεις οικογένειες ζούσαμε

μαζί και αν κάποιος δεν μας γνώριζε θα νόμιζε πως είμαστε μία πολυμελής

οικογένεια.

Από πολύ μικρός, σχεδόν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, βρισκόμουν

στην πνευματική αγκαλιά του πρώτου πνευματικού μου, Ιερομονάχου π.

Σεβαστιανού Κωνσταντινίδη. Η μορφή του επηρέασε σημαντικά τη ζωή μου γιατί

ήταν ένας κληρικός κατά το πως τον θέλει ο Θεός. Κοντά του μαγνητίστηκα από τις

αρετές του και έμαθα την ακτημοσύνη, τη νηστεία κατά το μέτρο των δυνατοτήτων

μου, την αρετή της αγνότητας, την σημασία της ελεημοσύνης, τον θαυμασμό στον

μοναχισμό. Παρακαλώ το Θεό να έχω την ευχή του που με κράτησε στα παιδικά μου

χρόνια αλλά και να μιμηθώ το ασκητικό του παράδειγμα δίδοντας υπόσχεση να

κρατήσω, όσο ζω, το καντήλι στον τάφο του αναμμένο. Βέβαια, την αγάπη μου για

τον μοναχισμό δεν την έσπειρε στην ψυχή μου μόνο η μορφή του π. Σεβαστιανού,

αλλά και η γνωριμία μου με τον Άγιο Παΐσιο μέσα από ένα βιβλίο για την ζωή του

που διάβαζε η μητέρα μου. Μέσα από τον Άγιο Παΐσιο έμαθα πόσο σημαντικό είναι



να έχεις νου ταπεινό. 

Με κάθε κύτταρο της ύπαρξής μου βαθύτατα ευγνωμονώ τον νυν πνευματικό

μου πατέρα Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Θεοδωρίδη, τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονή μας.

Στην ταλαίπωρη ζωή μου αυτός ο άνθρωπος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο

γιατί με σήκωσε σε μια στιγμή της ζωής μου που πνευματικά βρισκόμουν στον

γκρεμό της απελπισίας. Από την πρώτη μας συνάντηση βίωσα το μεγαλείο της

συγχώρεσης που απορρέει κατευθείαν από το αίμα της θυσίας του Χριστού πάνω

στον Σταυρό. Σιγά - σιγά με την αγάπη του και με την υπομονή του με κέρδισε και

με βοήθησε να έρθω πιο κοντά στον Χριστό πόσο μάλλον όταν συμμαρτήρησε για να

μπω στην διακονία της Εκκλησίας. Μου φανέρωσε καλές και κακές πτυχές του

εαυτού μου που αγνοούσα. Με ώθησε να καλλιεργήσω τα χαρίσματά μου, αλλά

κυρίως, ζώντας κοντά του οχτώ χρόνια τώρα με δίδαξε να αγαπώ την απλότητα, να

προσπαθώ να ξεπερνώ τον εμπαθή εαυτό μου, να είμαι φίλος της ελεημοσύνης, να

παλεύω για την υπακοή, την φιλοξενία, να αφουγκράζομαι τον άλλο ουσιαστικά. Θα

ήθελα όμως να του ζητήσω και ένα μεγάλο συγνώμη για τις καθημερινές θλίψεις που

του επιφέρω με τις δυστροπίες και τα λάθη μου, όταν εκείνος για 'μένα υποσχέθηκε

να δώσει λόγο ενώπιον Θεού. Ευχαριστώ ολόψυχα τον Κύριο που με εναπόθεσε στα

έμπειρα πνευματικά του χέρια και προσεύχομαι να τον χαριτώνει και να τον ενισχύει

μέχρι τέλους. Ζητώ ταπεινά την ευχή του πάντοτε.

Ευχαριστώ όλα τα πνευματικά μου αδέλφια που μας ενώνει η κατά πνεύμα

συγγένεια στο πρόσωπο του Χριστού μα ιδιαίτερα τους Πατέρες της Ιεράς μας

Μονής, τον π. Φιλόθεο και τον π. Γαβριήλ αλλά και τον π. Ευστάθιο που με

αγαπούν, με υπομένουν, με συγχωρούν και προσεύχονται για 'μένα.

Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον

γέροντα Γαβριήλ Ασπρολούπο, τον πνευματικό πατέρα του Γέροντά μου αλλά και

προς τους Αγιορείτες Καθηγουμένους Γέροντες: Εφραίμ Βατοπαιδινό, Γαβριήλ

Παντοκρατορινό, Φιλόθεο Καρακαλληνό, Αλέξιο Ξενοφωντινό, Χριστοφόρο

Γρηγοριάτη, τον Γέροντα του Αγιαννανίτικου Κελίου των Αγίων Πάντων π.

Χρυσόστομο, αλλά και προς την Καθηγουμένη του  Ησυχαστηρίου του Τιμίου

Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σερρών γερόντισσα Ιακώβη. Από όλους απέλαβα την



παρακαταθήκη της ευχής τους να προχωρήσω στον μοναχικό βίο με υπομονή και

επιμονή και συνάντησα την σοφία και την αγιότητα που χαρίζει η χάρις του Θεού

στους αγωνιστές του. Τους ευχαριστώ που ποικιλοτρόπως βοηθούν την αδελφότητα

της Ιεράς Μονής μας και ιδιαίτερα με την προσευχή τους, γεγονός το οποίο

αποδεικνύεται από την εδώ παρουσία αντιπροσώπων τους.

Τέλος ευχαριστώ όλους τους παρισταμένους και συμπροσευχομένους

αδελφούς μου Ιερείς που προσέτρεξαν από μακριά και από κοντά για να χαρούν

σήμερα μαζί μας, ιδιαίτερα τον π. Αμφιλόχιο από την Αίγινα που μας έφερε την

ευλογία του Αγίου Νεκταρίου αλλά και όλους τους ευλαβείς χριστιανούς της Ενορίας

που μεγάλωσα, του Αγίου Δημητρίου, τους βοηθούντες την Ιερά μας Μονή, του

Αγίου Νεκταρίου, αλλά και όλους τους κιλκισιώτες που προσεύχονται για την

αναξιότητά μου τούτη την ώρα.

Ιδού Σεβασμιώτατε, έφθασε η ώρα. Παραδίδομαι στην Εκκλησία

αναφωνόντας τον γλυκύτατο ύμνο Ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ

σου ἔρωτι, ἀλλὰ κατάφλεξον πυρὶ ἀΰλω τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν σοὶ

τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω, Ἀγαθέ, παρουσίας σου. Αμήν.


