
∆ιδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας

Γιατί είναι ανάγκη 

να αναγγέλλουµε 
τον Ιησού Χριστό;

Είναι ανάγκη να αναγγέλλουµε µε χαρά τον Ιησού Χριστό
επειδή το ζητούν: ο Θεός Πατέρας, ο Ιησούς Χριστός, το Άγιο
Πνεύµα, το Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος ως πρόσωπο, ο χριστια-
νός, η Εκκλησία, η σηµερινή κοινωνία.

Ο  ΘΕΟΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ  ζητά  να  αναγγελθεί  ο  Υιός  Του,  ο
Ιησούς Χριστός σε όλους. Για ποιο λόγο;

Επειδή ο Θεός «θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να
φθάσουν στην επίγνωση της αλήθειας» (1Τιµ.2,4). Γι’ αυτό:

- Στέλνει τον Υιό Του Ιησού Χριστό, που είναι ο οριστικός
και τέλειος Λόγος Του και ο Σωτήρας µας,

- και δωρίζει το Άγιο Πνεύµα, χάρη στο οποίο πιστεύουµε
εν Χριστώ και επικαλούµαστε το Θεό ως Πατέρα.

Με  ποιο  τρόπο  θέλει  ο  Θεός  να  κάνουµε  γνωστό  σε
όλους τον Υιό Του;

Ο Θεός έχει χαράξει στην καρδιά του ανθρώπου την επιθυ-
µία να τον γνωρίσει και να τον αγαπήσει, και δεν παύει να ελ-
κύει κάθε άνθρωπο προς τον εαυτό Του, µέσω του Υιού Του
εν Πνεύµατι Αγίω.

Ταυτόχρονα εµπιστεύεται σε ορισµένους ανθρώπους, τους
οποίους συγκαλεί στην Εκκλησία-Λαό Του, την αποστολή να



κάνουν  γνωστό  τον  Υιό  Του  και  να  µεταδώσουν  τη  σωτηρία
την οποία Εκείνος πραγµατοποίησε.

Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ’ αυτό τον κόσµο «για να έχουν
όλοι τη ζωή και να την έχουν άφθονη» (Ιω.10,10).

Πώς  πραγµατοποιεί  ο  Ιησούς  Χριστός  αυτή  την  απο-
στολή;

Εκείνος:
- αναγγέλλει σε όλους τη Χαρµόσυνη Είδηση·
-  προσφέρει  τη  ζωή  του,  πεθαίνοντας  πάνω  στο  σταυρό

«για  σας  και  για  όλους  για  την  άφεση  των  αµαρτιών»  (βλ.
Μτ.26,28)·

-  πριν  επιστρέψει  στον  Πατέρα,  έδωσε  αυτή  την  εντολή
στους µαθητές Του: «Πηγαίνετε και κάνετε µαθητές µου όλα τα
έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνοµα του Πατρός και του Υιού και
του Αγίου Πνεύµατος» (Μτ.28,19) ·

- παρουσιάζει τον εαυτό Του ως διαφορετικό από τους άλ-
λους, ως Μοναδικό!

Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι Μοναδικός;
Επειδή είναι ο Μονογενής  Υιός του Θεού, οµοούσιος του

Θεού  Πατέρα  Του:  «Εγώ  και  ο  Πατέρας  είµαστε  ένα»
(Ιω.10,30).  Ο  Θεός  είπε  και  έδωσε  όλο  τον  εαυτό  του  στο
πρόσωπο  του Μονογενούς  Υιού  Του, του Ιησού Χριστού.  Γι’
αυτό δεν πρέπει να περιµένουµε καµιά άλλη νέα αποκάλυψη ή
δωρεά:  θα  ήταν  προσβολή  απέναντι  στο  Χριστό,  Μοναδικό,
τέλειο και οριστικό πρόσωπο που αποκαλύπτει το Θεό.

Γι’ αυτό Εκείνος, και µόνο Εκείνος:
- µας καθιστά γνωστό µε τρόπο πλήρη, τέλειο και οριστικό

τον Θεό Πατέρα:  «Όποιος βλέπει εµένα, βλέπει τον Πατέρα»
(Ιω.14,9).

- Μας δίνει, µε το Θάνατό Του και την Ανάστασή Του, την
αληθινή και πλήρη σωτηρία:  «Από κανέναν  άλλο δεν µπορεί
να προέλθει σωτηρία· ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από
τον ουρανό δοσµένο στους ανθρώπους µε το οποίο να µπο-
ρούµε να σωθούµε» (Πραξ.4,12).

Γι’  αυτό, το δικό µας καθήκον  είναι  να αφήσουµε  να µας
οδηγήσει το Άγιο Πνεύµα για να αποδεχτούµε τον Ιησού Χρι-



στό, να αναπτυσσόµαστε όλο και περισσότερο στη γνώση του
και  στην  οικειότητα  ζωής  µαζί  του:  να  γνωρίζουµε,  να  εορ-
τάζουµε, να προσευχόµαστε,  να ζούµε, να µαρτυρούµε  Εκεί-
νον, τον Χριστό.

Ο Ιησούς Χριστός αφαιρεί κάτι από τον άνθρωπο;
Ο Ιησούς  Χριστός δεν αφαιρεί  τίποτα  από τον άνθρωπο,

απεναντίας Εκείνος:
- δωρίζει τη νέα ζωή, τη θεϊκή ζωή των παιδιών του Θεού·
- εκπληρώνει, αφού το εξαγνίζει, ό,τι αληθινό-καλό-ωραίο

υπάρχει σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε θρησκεία·
- πραγµατοποιεί πλήρως τους αυθεντικούς πόθους του αν-

θρώπου·
- ανοίγει για τον άνθρωπο νέους ορίζοντες, γι' αυτό του δεί-

χνει το δρόµο και του δωρίζει τη χάρη για να πραγµατοποιήσει
τους νέους ορίζοντες·

- δεν µειώνει αλλά εξυψώνει την ανθρώπινη ελευθερία και
την προωθεί προς την ολοκλήρωσή της, µέσα στη χαρούµενη
συνάντηση µε το Θεό και µε τη δωρεάν µέριµνα και αγάπη για
το καλό όλων των ανθρώπων.

Το Άγιο Πνεύµα, που εξέχυσε µέσα µας ο Θεός Πατέρας,
δια του Ιησού Χριστού ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε, µας
ωθεί  να  γίνουµε  αγγελιαφόροι,  ώστε  «όλοι  να  γνωρίσουν
εσένα, το µοναδικό Θεό, και εκείνον που εσύ έστειλες, τον Ιη-
σού Χριστό» (Ιω.17,3).

Με το φως του και τη χάρη του Χριστού, η ανθρωπότητα
µπορεί,  εν  Χριστώ,  «να  βρει  µε  µια  απρόσµενη  πληρότητα,
όλα όσα αναζητά για το Θεό, για τον άνθρωπο και τον προορι-
σµό του, για τη ζωή και το θάνατο, για την αλήθεια», όπως θυ-
µίζει ο Ιωάννης Παύλος Β’ στην εγκύκλιο Redemptoris missio
(Η αποστολή του Λυτρωτή) αρ.8.

Το Ευαγγέλιο πρέπει να αναγγελθεί σε όλους. Γιατί;
Επειδή το Ευαγγέλιο είναι ικανό:
-  Να  ενθουσιάσει  τον  άνθρωπο  οποιασδήποτε  ηλικίας,

κουλτούρας, γλώσσας, .....
- Να διαποτίσει κάθε µορφή ζωής, την οποία εκ των προ-

τέρων  δεν  την αποκλείει. Και αυτό, επειδή  ο Λόγος του Χρι-



στού δεν είναι δεµένος «µε τρόπο αποκλειστικό και άρρηκτο µε
κανένα έθνος ή φυλή, µε κανένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής, µε κα-
µιά συνήθεια αρχαία ή πρόσφατη» (Β’ Βατ. Σύνοδος, GS 58).
Το Ευαγγέλιο είναι για όλες τις κουλτούρες, και αυτές µπορούν
όλες «να ζυµωθούν» από το Ευαγγέλιο: όπως ο σπόρος που
πέφτει  στο  χώµα,  και  εκεί  (όπου  είναι  δυνατό)  φυτρώνει  και
καρποφορεί· είτε όπως το προζύµι που ζυµώνει το ζυµάρι, ή
το αλάτι που δίνει γεύση στο φαγητό, ή η δροσιά και η βροχή
που επιτρέπουν σε κάθε φυτό να αναπτυχθεί.

- «Το Ευαγγέλιο του Ιησού ανανεώνει συνεχώς τη ζωή και
την κουλτούρα του πεσµένου στην αµαρτία ανθρώπου, κατα-
πολεµά και αποµακρύνει τις πλάνες και τα κακά που προέρχο-
νται από την πάντα απειλητική γοητεία της αµαρτίας. Συνεχώς
εξαγνίζει και εξυψώνει την ηθικότητα των λαών, αποκαθιστά εν
Χριστώ τα πνευµατικά προσόντα και τις ικανότητες κάθε λαού»
(GS 58).

Ο  άνθρωπος,  ακριβώς  επειδή  είναι  ικανός  να  κάνει
διάλογο µε τον Πλάστη του, έχει δικαίωµα και καθήκον:

- Να ακούει την αλήθεια, µε τον πιο αυθεντικό, ολοκληρω-
µένο και πλήρη τρόπο που υπάρχει: τη «Χαρµόσυνη Είδηση»
του Θεού που αποκαλύπτει τον εαυτό του και δωρίζεται εν Χρι-
στώ.  Κατ’  αυτό  τον  τρόπο  ο  άνθρωπος  πραγµατοποιεί  πλή-
ρως την κλήση του.

- Να αναγγέλλει την Αλήθεια, για να µοιράζεται µε τους άλ-
λους την Πίστη του. Είναι γνώρισµα του ανθρώπου η επιθυµία
και η συγκεκριµένη δέσµευση για να κάνει τους άλλους µέτο-
χους στα δικά του αγαθά, τα οποία έλαβε δωρεάν και τα οποία
εκτιµά.

-  Να ζει µε πληρότητα τη ζωή του: «Ο άνθρωπος δεν ζει
µόνο µε ψωµί, αλλά µε κάθε Λόγο που βγαίνει από το στόµα
του Θεού» (Μτ.4,4).

Γιατί  ο  άνθρωπος  έχει  ανάγκη  να  του  αναγγείλουν  τον
Χριστό;

Επειδή ο Χριστός:
- Ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αµαρτία και τον καθι-

στά παιδί του Θεού.



- Αποκαλύπτει στον άνθρωπο την ολοκληρωµένη και πρω-
ταρχική του ταυτότητα και του δίνει την ικανότητα να την πραγ-
µατοποιήσει.

- Έχει και σήµερα ακόµη, πάνω  στο  σηµερινό  άνθρωπο,
µια εξαιρετική δύναµη έλξης και πειθούς. Γι’ αυτό είναι ανάγκη
να αναγγείλουµε σε όλους, µε τρόπο ήρεµο και θετικό, τη χρι-
στιανική Αλήθεια ολοκληρωµένη, πλήρη, µε όλη της την αρµο-
νία και (γιατί όχι;) µε την οµορφιά της, η οποία γοητεύει τόσο
πολύ το σηµερινό άνθρωπο. Θα γίνει έτσι δυνατό στον άνθρω-
πο  να  γνωρίσει  και  να  δεχθεί,  µε  ελευθερία,  εκείνη  τη  «λα-
µπρότητα της Αλήθειας» που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος
δεν  αφαιρεί  τίποτα  από  ό,τι  αληθινό,  καλό,  ωραίο  υπάρχει
στον άνθρωπο και στον κόσµο. Απεναντίας, όλα αυτά εξαγνί-
ζονται, ενισχύονται, ολοκληρώνονται ακριβώς από το Χριστό.

Ο Χριστιανός, ο καθένας ως χριστιανός, έχει το δικαί-
ωµα και το καθήκον να αναγγέλλει τον Ιησού Χριστό. Ποιο
είναι το θεµέλιο αυτού του δικαιώµατος/καθήκοντος;

Αυτό το δικαίωµα/καθήκον:
-  Βασίζεται  στη  θρησκευτική  ελευθερία,  φυσικό  δικαίωµα

κάθε ανθρώπου.
- Είναι µια βαθιά απαίτηση της ζωής του Θεού µέσα στον

άνθρωπο.  Η  ανάγκη  να  αναγγείλει  κανείς  το  Ευαγγέλιο  σε
όλους γεννιέται µέσα στο χριστιανό από την απαίτηση να µοι-
ραστεί  µε  τους  άλλους  ό,τι  αυθεντικό,  ειδικό,  µοναδικό  έχει
λάβει από το Θεό, δηλαδή την Πίστη.

-  Βασίζεται  στην  εντολή  του  Χριστού:  «Πηγαίνετε  σε  όλο
τον  κόσµο  και  κηρύξετε  το  Ευαγγέλιο  σε  κάθε  άνθρωπο.
Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα
κατακριθεί» (Μκ.16,15-16).

-  Η  αγγελία  για  το  Χριστό  είναι  απαραίτητη  για  να  µπο-
ρέσουν  οι άλλοι να γνωρίσουν  και να δεχτούν  το Χριστό  και
έτσι να αποκτήσουν τη σωτηρία. Πράγµατι, για να πιστέψουµε
σ’  Αυτόν  είναι  ανάγκη  να  ακούσουµε  να  µιλούν  γι’  Αυτόν,
χρειάζεται κάποιος που να τον έχει γνωρίσει και γι' αυτό να τον
αναγγείλει  στους  άλλους.  Πράγµατι:  «Πώς  θα  τον  επικαλε-
στούν εάν δεν τον πιστέψουν; Και πώς θα τον πιστέψουν, εάν



δεν έχουν   ακούσει γι’ Αυτόν; Και πώς πάλι θ’ ακούσουν γι’ Αυ  -  
τόν, αν κάποιος δεν τους τον κηρύξει;» (Ρωµ.10,14).

Η  Καθολική  Εκκλησία,  παντού  και  πάντοτε,  ανήγγειλλε
τον Χριστό. Γιατί και για ποιο λόγο;

- Η Εκκλησία υπάρχει όχι για να αναγγέλλει τον εαυτό της,
ή µια νέα ή άλλη θρησκεία, αλλά για να αναγγέλλει και να µετα-
δίδει τον Χριστό.

- Το πρώτο και κυριότερο καθήκον όλης της Εκκλησίας στη
δισχιλιετή  παράδοσή  της  υπήρξε  και  είναι:  η  µετάδοση  του
Ευαγγελίου.

- Αποτελεί δικαίωµα και καθήκον της Εκκλησίας, όλης της
Εκκλησίας, να αναγγέλλει όλο το Ευαγγέλιο σε όλο τον άνθρω-
πο  και  σε  κάθε  άνθρωπο,  µε  τον  πιστότερο  δυνατό  τρόπο,
αποφεύγοντας εκπτώσεις και λόγια αµφιλεγόµενα, και επιφυ-
λάσσοντας  στην  αναγγελία  αυτή,  την  πρώτη  θέση  της  µέρι-
µνας και των δραστηριοτήτων της.

- Οι ίδιοι οι Απόστολοι, στο ξεκίνηµα της Εκκλησίας, έδω-
σαν την πρώτη θέση στην αναγγελία περί του Χριστού: “∆εν εί-
ναι σωστό εµείς ν' αφήσουµε το κήρυγµα του λόγου του Θεού
και  να  ασχολούµαστε  µε  διανοµές  τροφίµων.  Φροντίστε,  λοι-
πόν, αδελφοί να εκλέξετε  από ανάµεσά  σας επτά  άνδρες  µε
καλή φήµη, γεµάτους από τη σοφία του Αγίου Πνεύµατος. Θα
ορίσουµε αυτούς να κάνουν αυτό το έργο, κι εµείς θα αφιερω-
θούµε αποκλειστικά στην προσευχή και στο έργο του κηρύγ-
µατος” (Πράξ.6,2-4).

- Μετά  από  τους  Αποστόλους,  πολλοί  άλλοι  έκαναν  δικά
τους  αυτά  τα  λόγια του  αποστόλου  Παύλου: “Αν  κηρύττω  το
ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για µένα αιτία για καύχηση, αλλά
µου επιβάλλεται ως ανάγκη. Αλίµονό µου αν δεν κηρύττω το
ευαγγέλιο” (1Κορ.9,16).  Είναι καθήκον και τιµή το κήρυγµα
του ευαγγελίου!

- Κάθε δραστηριότητα της Εκκλησίας (ακόµη και η φιλαν-
θρωπική,  η υπεράσπιση  των  δικαιωµάτων  του  ανθρώπου,  η
διαφύλαξη της ειρήνης κλπ.) πρέπει να είναι αδιαχώριστη από
το καθήκον να βοηθήσει όλους να συναντήσουν τον Ιησού Χρι-
στό µε την Πίστη. Αυτός ο κανόνας συµπεριφοράς της Εκκλη-
σίας ίσχυσε καθ' όλη την ιστορία της Εκκλησίας, και θα συνεχί-



σει για πάντα. Στη διάρκεια της ιστορίας, οι πρωτοβουλίες της
για  τη  διάδοση  του  Ευαγγελίου  είναι  άπειρες  και  χαρακτηρί-
ζουν βαθιά όλη τη ζωή του Λαού του Θεού: αυτές οδηγούν στη
συνάντηση µε το Χριστό.

-  Η  δράση  της  Εκκλησίας  για  τον  ευαγγελισµό  των  αν-
θρώπων,  ποτέ  δεν  µπορεί  να  χαλαρώσει,  διότι  ποτέ  δεν  θα
λείψει η παρουσία του Κυρίου µε τη δύναµη του Αγίου Πνεύµα-
τος, σύµφωνα µε την υπόσχεσή του: “Εγώ είµαι µαζί σας όλες
τις ηµέρες, µέχρι τη συντέλεια του κόσµου” (Μτ.28,20).

- Η Εκκλησία, αναγγέλλοντας το Χριστό: Αλήθεια και Σωτη-
ρία του ανθρώπου, ανταποκρίνεται στις ανάγκες εκείνων που
αναζητούν  µε  ειλικρίνεια  αυτή  την  Αλήθεια  και  Σωτηρία,  δη-
µιουργώντας  µαζί  τους  ένα  διάλογο  αιτιολογηµένο,  µε  ένα
στόχο,  και  επικεντρωµένο  στην  αγάπη  της  Αλήθειας.  Το  να
ευαγγελίζει αποτελεί µια υπέροχη πράξη αγάπης προς τον άν-
θρωπο.

- Ο καθένας καλείται προς την αγιοσύνη µέσα στην Εκκλη-
σία. Αγιοσύνη όµως είναι να ακολουθεί κανείς τα ίχνη του Χρι-
στού, που ήρθε να αναγγείλει σε όλους τη σωτηρία και ανέθε-
σε  αυτή  την  αποστολή  του  αγγελιαφόρου  σε  κάθε  χριστιανό
και στην Εκκλησία.

Η σηµερινή κοινωνία έχει ανάγκη από την αναγγελία του
Ευαγγελίου. Πώς εκδηλώνεται αυτή η ανάγκη;

- Ο σηµερινός πολιτισµικός περίγυρος, που χαρακτηρίζεται
τόσο  από  έναν  διαδεδοµένο  σχετικισµό  καθώς  και  από  τον
πειρασµό  ενός  εύκολου  πραγµατισµού,  απαιτεί  περισσότερο
από ποτέ τη θαρραλέα αναγγελία της Αλήθειας που σώζει τον
άνθρωπο και την κοινωνία.

- Η ηθική και κοινωνική τάξη, έχει ανάγκη να φωτιστεί από
την  αναγγελία  για  το  Χριστό.  Και  αυτό  επειδή,  όπως  σωστά
δήλωσε ο Πάπας Ιωάννης 23ος στην εγκύκλιο “Μητέρα και ∆ι-
δάσκαλος” (αρ.193), “Η ηθική θρησκευτική τάξη επιδρά περισ-
σότερο από κάθε άλλη υλική αξία πάνω στην κατεύθυνση και
τις λύσεις που πρέπει να δοθούν στα προβλήµατα της ατοµι-
κής  και  οργανωµένης  ζωής,  στο  εσωτερικό  της  εθνικής  κοι-
νότητας και στις σχέσεις µεταξύ τους”.



- Η αναγγελία του Ευαγγελίου βοηθά να κατανοήσουµε τον
ιστορικο-πολιτισµικό  πλούτο  πολλών  λαών  και  εθνοτήτων.
Πράγµατι,  οι  αρχές  του  Ευαγγελίου  αποτελούν  συστατικό
µέρος αυτού  του πλούτου:  η ιστορία, η κουλτούρα, ο πολιτι-
σµός πολλών γενεών, στη διάρκεια των αιώνων, διαποτίζονται
από το χριστιανισµό και διασταυρώνονται βαθιά µε την πορεία
της  Εκκλησίας.  Αυτό  το  µαρτυρούν  όχι  µόνο  τα  αναρίθµητα
έργα τέχνης τα οποία πλούτισαν τα διάφορα µέρη του κόσµου,
αλλά επίσης οι παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιµα, που χαρακτηρί-
ζουν τη σκέψη και τη δράση των διαφόρων λαών.

-  Ο  σηµερινός  κόσµος,  ενώ  διευκολύνει  την  επικοινωνία,
αµφιβάλλει για την ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίσει την
αλήθεια, ή µάλλον αρνείται ακόµη και τη δυνατότητα να υπάρ-
χει µία και µοναδική Αλήθεια, και όµως φανερώνει ταυτόχρονα
µε ποικίλους τρόπους µια ανάγκη για το Απόλυτο, µια αχόρτα-
γη πείνα για Αλήθεια και Βεβαιότητα. Η εξαγγελία του Ευαγγε-
λίου ανταποκρίνεται σ' αυτές τις ανάγκες και είναι σε θέση να
τις ικανοποιήσει πλήρως.

- Η αναγγελία του Ευαγγελίου, βεβαιώνει ο Πάπας Ιωάννης
Παύλος Β' στην εγκύκλιό του “Οι Απόστολοι των Σλάβων” (αρ.
18): “∆εν οδηγεί στην πτώχευση ή στην εξάλειψη εκείνου που
κάθε άνθρωπος, λαός ή έθνος, κάθε κουλτούρα στη διάρκεια
της ιστορίας αναγνωρίζουν και εφαρµόζουν ως καλό, αλήθεια
και ωραιότητα. Η αναγγελία του Ευαγγελίου µάλλον ωθεί στην
αφοµοίωση και την ανάπτυξη όλων αυτών των αξιών: ωθεί να
τις ζήσουµε µε µεγαλοσύνη και χαρά, και να τις ολοκληρώσου-
µε  µε  το µυστηριώδες  και  εκθειαστικό  φως  της  Αποκάλυψης
του Χριστού”.

Για  τους  παραπάνω  λόγους  και  για  άλλους  ακόµη,  είναι
απόλυτα  αναγκαίο  να  αναγγέλλουµε  τον  Ιησού  Χριστό,  που
πέθανε και αναστήθηκε για τη σωτηρία όλων.

Και  είναι  πηγή  απέραντης  χαράς  να  ανοίγουµε  διάπλατα
στο Χριστό τις πόρτες των καρδιών µας, των οικογενειών µας,
όλων των λαών και του κόσµου ολόκληρου.



Raffaello Martinelli, Εφηµέριος της Βασιλικής 
των Αγ. Αµβροσίου και Καρόλου, στη Ρώµη

-----
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εµβαθύνει κανείς αυτό το θέµα, ιδού µε-
ρικά επίσηµα έγγραφα µε την υπογραφή του Πάπα:

1) Ιωάννης Παύλος Β':
- Redemptoris missio
- Slavorum Apostoli

2) Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας (ΚΚΕ) αρ. 422-682.
3)  Ρωµαϊκή  Σύνοδος  για  τη  ∆ιδασκαλία  της  Πίστεως:

Dominus Jesus, 2000.

ΕΚ∆ΟΣΗ

«Ενοριακές Καµπάνες», Σύρος
«Τηνιακά Μηνύµατα», Τήνος

«Συνάντηση», Κέρκυρα
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