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Ο νεοκαταταχθείς στις 14 Απριλίου 2022, στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας μας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο , Όσιος Ευμένιος 
Σαριδάκης μαθητής και υποτακτικός του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού . 
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Σύντομη βιογραφία τοῦ Αγίου Γέροντα  Εὐμενίου 
Ὁ Γέροντας Εὐμένιος, ἦταν παιδὶ πολυμελοῦς καὶ φτωχῆς οἰκογένειας. 

Γεννήθηκε τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1930 στὸ ὀρεινὸ χωριὸ Ἐθιὰ τῆς 

Κρήτης. Οἱ εὐλαβεῖς καὶ ἐνάρετοι γονεῖς του, 

Γεώργιος καὶ Σοφία  Σαριδάκη, στὸ ἅγιο Βάπτισμα 

τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Κωσταντῖνος. Ὁ 

Κωνσταντῖνος,  ποὺ ὀρφάνεψε ἀπὸ πατέρα σὲ 

ἡλικία μόλις  δύο ἐτῶν, ἐπιθυμοῦσε ἀπὸ μικρὸς νὰ 

γίνει  μοναχός, ἀφοῦ δὲν ἦταν ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα 

παιδιὰ τῆς ἡλικίας του, ἀλλὰ εἶχε τὴ συνήθεια  νὰ 

περνᾶ πολλὲς ὧρες στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ του 

καὶ στὰ γύρω ἐξωκκλήσια,  προσευχόμενος καὶ 

κάνοντας ἀγρυπνίες τὰ βράδια. Τὸν χειμώνα τοῦ 

1944, καθὼς  καθόταν στὸ τζάκι μὲ τὶς δύο 

ἀδελφές του  καὶ τὴ μητέρα του καὶ ἔτρωγαν 

«μακαρόνες»,  ὅπως λένε τὶς τηγανίτες στὴν 

Κρήτη, ξαφνικὰ ἕνα φῶς μπῆκε μέσα του, ποὺ τὸν 

γέμισε χαρά, καὶ εἶπε στὶς ἀδελφές του· «Θὰ γίνω μοναχὸς»! Τότε ἦταν 14 

ἐτῶν. Καί, πράγματι,  τὸ ἔτος 1947 πηγαίνει καὶ ἐγκαταβιώνει στὴν ἱερὰ 

μονὴ Ἁγίου Νικήτα Ἀχεντριά, ἕνα μικρὸ λαξευτὸ σπήλαιο-μοναστήρι, ποὺ 

βρίσκεται στὴ νότια περιοχὴ τῆς Κρήτης, πρὸς τὸ Λιβυκὸ πέλαγος. 

Γέροντας τοῦ μοναστηριοῦ ἦταν ὁ πατὴρ Ἱερόθεος καὶ μαζί του ἦσαν 

ἄλλοι δύο μοναχοί, τοὺς ὁποίους ὁ μικρὸς  τότε Κωνσταντῖνος διακονοῦσε 

μὲ πολλὴ ὑπακοή. 
Τὸ 1951, κείρεται μοναχὸς καὶ λαμβάνει τὸ ὄνομα Σωφρόνιος, καὶ τὸ 1954 

κατατάσσεται στὸν στρατό, καθὼς τότε ἡ στρατιωτικὴ  θητεία ἦταν 

ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς μοναχούς. Κατὰ τὴ διάρκεια 

τῆς στρατιωτικῆς του θητείας παρουσίασε πυρετό, ποὺ δὲν ὑποχωροῦσε, 

καὶ εἶχε τὰ πρῶτα συμπτώματα τῆς λέπρας.  

Τὸ 1957, μεταφέρθηκε στὸ Λεπροκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπειδὴ ὅμως ἀπὸ 

τὸ 1947 εἶχαν ἤδη ἀνακαλυφθεῖ κατάλληλα φάρμακα γιὰ τὴ θεραπεία τῆς 

λέπρας, ποὺ εἶχε ἔγκαιρα διαγνωσθεῖ στὸν Γέροντα, σὺν τῷ 

χρόνῳ  θεραπεύθηκε. Παρόλο τοῦτο, παρέμεινε στὸ Λεπροκομεῖο, 

θεραπευμένος πιά, γιὰ νὰ διακονεῖ τοὺς λεπρούς.  
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Μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ ὁσίου Νικηφόρου  στὸ 

Λεπροκομεῖο καὶ μετὰ ἀπὸ συστατικὴ ἐπιστολὴ 

τοῦ ἁγίου Ἀνθίμου πρὸς τὸν ἴδιο, ὁ μοναχὸς 

Σωφρόνιος ἔκανε Γέροντά  του τὸν Ὅσιο καὶ 

βοηθήθηκε πάρα πολὺ ἀπὸ αὐτόν, καθότι τότε 

ἦταν ἀκόμη νέος  καὶ ἄπειρος. Καθὼς 

περνοῦσε ὁ καιρός, ἡ  ἁγιασμένη βιοτὴ τῶν δύο 

αὐτῶν μοναχῶν ἄρχισε νὰ φτάνει στ’ αὐτιὰ 

πολλῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων πού, ὅταν 

ἐπισκέπτονταν τοὺς  λεπρούς, ἐπιδίωκαν νὰ 

συναντηθοῦν καὶ μὲ τοὺς δύο αὐτοὺς ἁγίους 

γιὰ ψυχική τους  ὠφέλεια. 

Μετὰ τὴν ὁσιακὴ κοίμηση τοῦ 

ἁγίου  Νικηφόρου τὸ 1964, ὁ Γέροντας 

Εὐμένιος συνέχισε, ὡριμότερος πλέον 

πνευματικά, νὰ διακονεῖ τοὺς λεπροὺς μέχρι τὴν κοίμησή  του, στὶς 23 

Μαΐου 1999.  

 «Τώρα κλαίω ὅποτε θέλω» 
 «Ἐγὼ εἶχα λέπρα καὶ ἔγινα καλά. Ἔγινα καὶ παπᾶς. Ὁ παπᾶς, εἶναι κάτι 

μεγάλο… πολὺ  μεγάλο. Ἀλλά, γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔβλεπα,  εἶπα· “Πάτερ 

Εὐμένιε, πλανήθηκες”! Καὶ ἔπεισα τὸν ἑαυτό μου γιὰ κάποια χρόνια 

ὅτι εἶμαι πλανεμένος. Εἶχε κοιμηθεῖ πλέον καὶ  ὁ Γέρο Νικηφόρος καὶ 

ἔπεσε στὰ χέρια μου τὸ βιβλίο τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ, Τὰ Ἀσκητικά. Καὶ ὅταν 

διάβασα…», καὶ ἄρχισε νὰ γελάει ἐκείνη τὴν ὥρα. Μὰ κάτι γέλια, χάχανα 

ἦταν…  Κατάλαβα ὅτι δὲν εἶμαι πλανεμένος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν κοιμήθηκα 

τρεῖς μέρες καὶ τρεῖς νύχτες  καὶ δὲν ἔφαγα τίποτα. Διότι αὐτὰ ποὺ 

ζοῦσα τὰ ἔγραφε μέσα».  

Ἡ κατάκριση 
Ὁ Γέροντας καλλιεργοῦσε συνεχῶς τὸ ταπεινὸ φρόνημα καὶ πρόσεχε τὴν 

κάθε λεπτομέρεια, οὕτως ὥστε νὰ μὴν διολισθήσει  στὴν κατάκριση. Δὲν 

ἐπέτρεπε νὰ κρίνουμε  κανέναν καὶ τίποτα! Γιὰ παράδειγμα, ἂν  λέγαμε 

ἀκόμα καὶ καλοπροαίρετα, ὅτι ὁ  Κώστας εἶναι καλός, ἀλλὰ εἶναι 

φαλακρός,  θὰ ἔλεγε ἀμέσως· «Ὡραία ἡ φαλάκρα, ὡραία  ἡ φαλάκρα»! Καὶ 

μᾶς ἔλεγε συχνά· «Ὅποιος  κατακρίνει, νὰ περιμένει σαρκικὸ πειρασμό. 

Ἂν δὲν ἔλθει σαρκικὸς πειρασμός, σημαίνει τὸν ἐγκατέλειψε τελείως ὁ 

Θεός». Ἐπέμενε νὰ  προσέχουμε τὸν νοῦ μας. Μὲ συμβούλευε· «Νὰ 

παρακολουθεῖ ὁ νοῦς πότε κατέκρινες,  εἴτε ἐσωτερικά, εἴτε ἐξωτερικά. Κι 
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ἂν τὸ ἔκανες, ἀμέσως νὰ λές· ‘‘Συγχώρα με, Χριστέ  μου’’! Ἀμέσως. 

Γρήγορο νοῦ. Ὄχι τεμπέλικο  νοῦ. Ὄχι δικαιολογίες. Νὰ βλέπεις 

ὅσο  γίνεται πιὸ γρήγορα τὴν ἁμαρτία ποὺ κινεῖται μέσα σου. Εἴτε ὡς 

λογισμό, εἴτε ὡς ἐπιθυμία. Καὶ ἀμέσως νὰ μετανοεῖς».  

Θυμᾶμαι, πήγαμε στὸ Λονδίνο γιὰ νὰ δοῦμε τὸν ὅσιο Σωφρόνιο τοῦ 

Ἔσσεξ. Ἐγώ,  σπουδαγμένος δικηγόρος, ἤμουν πάντα  ἕτοιμος νὰ κρίνω τὰ 

πάντα, νὰ ψηλαφήσω  τὰ πάντα. Ἔβλεπα τὸ Λονδίνο. Καταχνιά. Ἔλεγα: 

«Παναγία μου, αὐτὸ τὸ Λονδίνο, ὅλο ὁμίχλη. 

Πῶς ἦλθαν ἐδῶ οἱ Κύπριοι νὰ 

ζήσουν;  Καταχνιά, καλέ». «Ὡραῖο τὸ 

Λονδίνο,  ὡραῖο τὸ Λονδίνο, ὡραῖο τὸ 

Λονδίνο»,  ἔλεγε ὁ Γέροντας. Ποῦ νὰ τολμήσω 

ἐγὼ νὰ ξαναπῶ ὅτι ἔχει καταχνιά. 

«Ψυχροί,  αὐτοὶ οἱ Ἐγγλέζοι ποὺ εἶναι, ρὲ 

Γέροντα,  ψυχροί! Τοὺς ἐπηρέασε τὸ κλίμα». 

«Ὡραῖοι οἱ Ἐγγλέζοι, ὡραῖοι οἱ Ἐγγλέζοι, 

ὡραῖοι οἱ Ἐγγλέζοι. Τί ὡραῖοι ποὺ εἶναι οἱ 

Ἐγγλέζοι! Μ᾿ ἀρέσει νὰ εἶμαι στὴν Ἀγγλία. Τί 

ὡραία ποὺ εἶναι ἡ Ἀγγλία». Ποῦ τολμοῦσα νὰ 

πῶ ξανὰ γιὰ τοὺς Ἐγγλέζους;  

«Τὶ ὡραῖος ὁ καύσωνας, Χριστέ μου»! 
Μιὰ ἄλλη φορά, ἤμασταν στὸ Λοιμωδῶν,  κι ἑτοιμαζόμασταν νὰ κάνουμε 

Ἀκολουθία.  Ἐνῶ ἦταν μήνας Σεπτέμβρης, εἶχε μεγάλο  καύσωνα. Ἐγώ, 

ἄρχισα νὰ γκρινιάζω καὶ νὰ  λέω, «οὔφ, πολὺ ζέστη, πολὺς καύσωνας, 

Γέροντα, πά, πά, πά… Σεπτέμβρη καιρό, λὲς καὶ εἶναι Κύπρος. Πῶς ἦλθε 

ἐδῶ ὁ καιρὸς στὴν Ἀθήνα ἔτσι; Καύσωνας,  πολὺς καύσωνας»! Κι ἀρχίζει 

ὁ Γέροντας  νὰ γελᾶ γιὰ πολλὴ ὥρα. Καὶ τοῦ λέω, «Τί γελᾶς»; «Μωρέ, 

ὡραῖος καύσωνας, ὡραῖος  ὁ καύσωνας, ὡραῖος ὁ καύσωνας… Τί ὡραῖος 

καύσωνας! Πόσο ἀναγκαῖος εἶναι  ὁ καύσωνας! Ὅλα χρειάζονται. Τί 

ὡραῖος  ὁ καύσωνας! Χριστέ μου, ὅ,τι θέλεις Ἐσύ.  Καύσωνα, καύσωνα, 

λιοπύρι, λιοπύρι, βροχές, βροχές! Ὡραῖος ὁ καύσωνας». Τοῦ  λέω· «Λὲς 

συνεχῶς ὡραῖο τὸ ἕνα, ὡραῖο τὸ ἄλλο, ὡραῖος ὁ καύσωνας…». Καὶ 

μοῦ  λέει· «Ξέρεις, ἔχει συνηθίσει τὸ μυαλό σου  νὰ κρίνει. Ἅμα θὲς νὰ 

σταματήσεις νὰ  κρίνεις, ξεκινᾶς νὰ μὴν κρίνεις τὰ κακά. Ἅμα ἀρχίσεις 

ἔτσι, τὸ ἕνα σοῦ μυρίζει τὸ ἄλλο σοῦ βρωμᾶ, τὸ ἄλλο σὲ δυσκολεύει, μετὰ 

θὰ μὲ κατακρίνεις κι ἐμένα. Θὰ συνηθίσει  ὁ νοῦς, παιδί μου. Γι᾿ αὐτό, 

συνεχῶς βλέπε  τὴν ὡραία πλευρὰ τῶν πραγμάτων». Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν 
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τρόπο αὐτὸς ὁ ἅγιος ἄνθρωπος σοῦ μάθαινε τὸ ἀκατάκριτο, νὰ μὴν 

κρίνεις  κανέναν καὶ κανένα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν σοῦ ἀρέσουν.  

Νὰ ζητᾶμε τοῦ Χριστοῦ μεγάλα καὶ ὡραῖα πράγματα 
Ὁ Γέρο Εὐμένιος συμβούλευε ὅτι πρέπει  συνεχῶς νὰ ζητοῦμε τοῦ Χριστοῦ 

μεγάλα  καὶ ὡραῖα πράγματα. Μοῦ ἔλεγε· «Μέχρι  νὰ βγεῖ ἡ ψυχή σου ἀπὸ 

τὸ σῶμα σου, νὰ προσεύχεσαι· ‘‘Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δώρησέ  μου 

πραότητα, ταπείνωση καὶ ἁπλότητα’’».  Ἐπέμενε πολὺ σ᾿αὐτὰ τὰ τρία. 

Στὴν πραότητα, τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἁπλότητα.  Ἐπίσης, μᾶς ἔλεγε· 

«Ἐὰν ἔλθει ἀδικία, συκοφαντία ἢ ἀρρώστεια ἐπάνω σου, ἀπὸ τὴ  χαρά σου 

νὰ πέσεις κάτω». Αὐτὸ τὸ ἔπραξε ὁ ἴδιος, ἀφοῦ, ὅταν τοῦ εἶπαν ὅτι 

ἔχει  λέπρα, ἀπὸ τὴ χαρά του ἔπεσε κάτω ἀπὸ τὸ  κρεββάτι. Κι ὁ λόγος; 

Ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος,  «μεγάλη ἀρρώστεια, μεγάλος σταυρός.  Μεγάλος 

σταυρός, μεγάλη ἀνάσταση».  Καὶ κάτι τελευταῖο πολὺ σημαντικό, ποὺ μᾶς 

ἔλεγε ὁ Γέροντας συχνά: «Γιὰ νὰ μὴν ἀλλάζω καὶ νὰ ἔχω συνέχεια τὰ ἴδια 

λάθη,  ὁπωσδήποτε Σὲ θέλω Χριστέ μου, ἀλλὰ Σὲ  θέλω λίγο. Θέλω νὰ Σὲ 

θέλω πιὸ πολύ».  

Ἀδελφοί μου, ἀσχοληθεῖτε κι ἐσεῖς μὲ τὰ  θέλω σας. Παρακολουθεῖτε τὶς 

ἐπιθυμίες σας,  ὥστε νὰ εἶναι κατὰ Θεόν, ἐνῶ πολεμεῖτε τὰ ἁμαρτωλὰ καὶ 

ἐμπαθή σας θελήματα. Μὴ δικαιολογεῖτε τὰ πάθη σας. Πολεμεῖστε τα μὲ τὸ 

παντοδύναμο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ: «Κύριε  Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». 

«Ὑπεραγία Θεοτόκε, βοήθει μοι. Σκέπε ἡμᾶς. Σῶσον ἡμᾶς».  «Ἅγιε τοῦ 

Θεοῦ Εὐμένιε, βοήθησόν με». Ἔτσι ἀλλάζει ὁ ἄνθρωπος: Μὲ τὶς πρεσβεῖες 

τῶν ἁγίων, τὴν ἐπίμονη προσευχή, τὸν συνεπὴ πνευματικὸ ἀγώνα, τὴ 

μετάνοια, ποὺ ἑλκύουν τὴ σωστικὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Εὐχέτης πρὸς Κύριον 

† Ὁ Μόρφου Νεόφυτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο άγιος Ευμένιος μαζί με το Μητροπολίτη Μόρφου (τότε Διάκονο) 
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ΤΟΝ ΜΗΝΑ μαιο ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΕΞΗΣ αΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

 

1 Μαΐου   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ) 
 
5  Μαΐου Αγίων Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και  Αγίου  Εφραίμ  του 

Νεομάρτυρος της Νέας Μάκρης.   (Μεγάλη Εκκλησία)  
 
5 -6   Μαΐου -  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  για την  εορτή της Αγίας Σοφίας 

Κλεισούρας και Ιώβ του δικαίου και πολυάθλου , στο Ναό του Αγίου 

Νικηφόρου του Λεπρού,  Χοροστατούντος του Μητροπολίτου 

Μόρφου κ. Νεοφύτου.  Ώρα 7:30 μ.μ               
 
8 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ   
Ευαγγελιστού   Ιωάννου του Θεολόγου και  Αγίου Χριστοφόρου  
 

11 Μαΐου Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό   

(Εκκλησία  Αγ. Νικηφόρου  -  Ώρα 6:30 μ. μ) 

 

15 Μαΐου   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 

 

18  Μαΐου   ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  
                     -Μεγάλη Εκκλησία 

 

18 Μαΐου Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό   

(Εκκλησία  Αγ. Νικηφόρου  -  Ώρα 6:30 μ. μ) 

 

21 Μαΐου   Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης   

 Θεία Λειτουργία στην μεγάλη Εκκλησία  και Τέλεση Μνημοσύνων 

γιατί την επομένη Κυριακή 22 Μαΐου δεν θα τελεστούν μνημόσυνα .  
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21 -  23 Μαΐου  Τριήμερο εκδηλώσεων με αφορμή τον πρώτο 

επίσημο εορτασμό του Οσίου Γέροντος Ευμενίου.  

(βλέπε αναλυτικό πρόγραμμα στο οπισθόφυλλο)    

Όλες οι ακολουθίες θα τελεστούν στο Παρεκκλήσιο του Αγίου 

Νικηφόρου του Λεπρού.   

 

25 Μαΐου Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό   

(Εκκλησία  Αγ. Νικηφόρου  -  Ώρα 6:30 μ. μ) 

 

27 Μαΐου  Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου   
                     -Μεγάλη Εκκλησία 

 

29  Μαΐου   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ                 
Αγίας Υπομονής και Αγίας Θεοδοσίας 
 

Ώρα ενάρξεως Εσπερινού  6:30 μ. μ 
Ώρα ενάρξεως Όρθρου     6:30 π. μ 

 

 
 

 

Η Αγία Σοφία Κλεισούρας  

(1883 - 1974)  

 

(Εικόνα από το τέμπλο  

του Παρεκκλησίου του Αγίου 

Νικηφόρου του Λεπρού ) 
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Προγραμμα ακολουθιων για τον πρωτο 
επισημο εορτασμο του Οσιου γεροντοσ 

ευμενιου του νεου 
21  Μαΐου 

Ώρα 6:30 μ.μ : Έναρξη εορτασμών για την Πανήγυρη του Αγίου 

Ευμενίου του νέου (Σαριδάκη) με την  έλευση και υποδοχή  στο 

Παρεκκλήσιο από την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου των Ιερών Λειψάνων 

του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και του Ιερού Πετραχηλιού του Οσίου 

Ευμενίου .Τα Ιερά σεβάσματα θα μεταφέρει ο Πανοσιολογιότατος 

Αρχιμανδρίτης της Μητροπόλεως μας, Ιάκωβος Καλογήρου, ο οποίος θα 

προεξάρχει και του Αναστάσιμου Εσπερινού, ο οποίος θα τελεστεί  

αμέσως μετά την αποδοχή .  

22  Μαΐου 
Ώρα 6:30 π.μ :  Όρθρος και Θεία Λειτουργία Κυριακής της Σαμαρείτιδος 

στο Παρεκκλήσιο,  κατά την οποία θα λειτουργήσει και θα κηρύξει ο 

Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος Κυκκώτης , 

Πρωτοσύγκελος και Έφορος της Ιεράς Μονής Κύκκου.  

(στην μεγάλη Εκκλησία δεν θα έχει σήμερα Θεία Λειτουργία)  

Ώρα 7:30 μ .μ : Πανηγυρική Αρχιερατική Αγρυπνία για τον πρώτο 

επίσημο εορτασμό του  Οσίου Γέροντος Ευμενίου Σαριδάκη μετά την 

αγιοκατάταξη του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο . Της Αγρυπνίας θα 

προεξάρχει ο Πανιερώτατος Μητοπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος 

πλαισιούμενος από κληρικούς της Μητροπόλεως .  

23  Μαΐου 
Ώρα 6:30 μ.μ : Ακολουθία Παρακλητικού  Κανόνα προς τον νέο Όσιο 

Ευμένιο.  

Ώρα 7:15 μ.μ : Πνευματική ψυχοφελής ομιλία από τον Πανιερώτατο 

Μητροπολίτη Μόρφου με θέμα τον Βίο και την Αγιότητα του Οσίου 

Γέροντος Ευμενίου Σαριδάκη (1930-1999). Κατά την διάρκεια της 

ομιλίας θα υπάρξουν παρεμβάσεις από πνευματικά παιδιά του Αγίου, οι 

οποίοι θα καταθέσουν την προσωπική τους μαρτυρία για όσα έζησαν 

δίπλα του.   
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