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Παναγιώτης Ζωγράφος: Ένας “Χαρτογράφος” σε εποχή κρίσης 

Οι χάρτες του Στρατηγού Μακρυγιάννη 

την εποχή που η Ελλάδα εδραιώνεται ως ανεξάρτητο κράτος

Αλεξάνδρα Μπελέρη, 

Ανδρέας Τσάτσαρης
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Διονύσιος Τσόκος - Γέρος αγωνιστής που παίζει λύρα, 1858
(Εθνική πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου)

Μια εποχή, που η Ελλάδα βρισκόταν σε μια από τις

πολλές κρίσεις που έχει ιστορικά διέλθει. Μόλις είχε

βγει απ’ την τουρκική κατοχή προσπαθούσε να

εδραιωθεί ως ανεξάρτητο κράτος γεμάτος πληγές

και πάμπτωχο, με το μέλλον της να είναι απόλυτα

εξαρτημένο από την συμβολή των μεγάλων

δυνάμεων.

Ο Μακρυγιάννης με το έργο του, την σειρά των

εικονογραφιών, συνέβαλε στο να δειχθεί το μέγεθος

του αγώνα των Ελλήνων για την Απελευθέρωση.
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"… παρατήρησα κι’ όλες τής θέσεις οπόγιναν πόλεμοι, και σημάδεψα όλες
αυτές της θέσεις κι’ όσες άλλες ήξερα·"

"κ’ έρχοντας εδώ εις Αθήνα πήρα ένα ζωγράφο Φράγκο και τον είχα να
μου φτιάξει σε εικονογραφίες αυτούς του πολέμους. Δεν γνώριζα την
γλώσσα του. Έφκειασε δυό-τρείς δεν ήταν καλές· τον πλέρωσα κ’ έφυγε. 
Αφού έδιωξα αυτόν τον ζωγράφο έστειλα κ’ έφεραν από την Σπάρτη έναν 
αγωνιστή, Παναγιώτη Ζωγράφον τον έλεγαν · έφερα αυτόν και 
μιλήσαμεν και συμφωνήσαμεν το κάθε κάδρον την τιμή του· κ’ έστειλε κι 
ήφερε και δυό του παιδιά· και τους είχα εις το σπίτι μου όταν εργάζονταν. 
Κι αυτό άρχισε από το 1836  και τελείωσε τα 1839"

Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, 2001. Αθήνα: Εκδόσεις Βεργίνα

"…και δια τις εικονογραφίες όπου άρχισα από τα 1836 και εις τα 1839 τις
τελείωσα - διατί τις έφκειασα; για να αποδείξω τις ψευτιές και 
χαμέρπειες τους …"
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"Έπαιρνα τον ζωγράφο και βγαίναμεν εις τους λόφους και το ‘λεγα: Έτζι είναι εκείνη η θέση, έτζι εκείνη· αυτός ο 
πόλεμος έτζι έγινε· αρχηγός ήταν των Ελλήνων εκείνος, των Τούρκων εκείνος".

Αρχίζει να επισκέπτεται με τον ζωγράφο τους τόπους των

αγώνων και του εξηγεί την τοπογραφία των μαχών. Οπότε

τοποθετεί τον εαυτό του εκτός δράσης καθώς σε αρκετές

μάχες απ’ αυτές συμμετέχει κι ο ίδιος… και σαν θεατής πια

αρχίζει να υποδεικνύει τοπογραφικές αναλογίες, την διάταξη

των αντιπάλων, την κίνηση των στρατευμάτων, τη διεξαγωγή

της μάχης και το τελικό αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα όπως βλέπουμε στον 4ο πίνακα της σειράς

που απεικονίζει την τη Μάχη της Αλαμάνας που έγινε τον

Απρίλη του ‘21 με νικηφόρα έκβαση για τους Τούρκους και

ήττα των Ελλήνων σε 1ο επίπεδο βλέπουμε την υπεράσπιση

της γέφυρας της Αλαμάνας την οποία είχε αναλάβει ο Διάκος

με λίγους αγωνιστές, σε 2ο επίπεδο τον πληγωμένο Διάκο να

τον έχουν συλλάβει οι Τούρκοι και σε 3ο επίπεδο να τον έχουν

μεταφέρει στην Λαμία όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο.

Έτσι γίνεται κατανοητό ότι με μια ματιά, διαβάζουμε

αποτυπωμένες στον γεωγραφικό χώρο τις αναμνήσεις του

Μακρυγιάννη όπως ο ίδιος περιέγραψε στον Ζωγράφο.
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Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη. Θεόδωρος Βρυζάκης (1814 ή 1819 - 1878)
(Εθνική πινακοθήκη)

Μάχη πρώτη των Αθηνών

Λαϊκή ζωγραφική Δυτικότροπη Ζωγραφική

Η ζωγραφική εδώ λειτουργεί ως μέσο για την χαρτογραφική ερμηνεία του χώρου, ο Παναγιώτης Ζωγράφος
δεν έχει καμία πρόθεση να μας δώσει την εντύπωση ότι ο χώρος της ζωγραφικής είναι προέκταση του
φυσικού χώρου... στοιχείο που εντοπίζουμε στην αντίστοιχη δυτικότροπη ζωγραφική της εποχής τους όπως
για παράδειγμα στο έργο του Βρυζάκη: Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη που βλέπουμε στην διαφάνεια.
Αλλά αντιθέτως όπως βλέπουμε στον χάρτη του Παναγιώτη θέλει να δημιουργήσει εικόνες που συγχωνεύουν
όλα τα γεγονότα του αγώνα σε ένα σύνολο ενιαίο.
Σ’ αυτούς, η ακρίβεια απεικόνισης του γεωγραφικού χώρου έχει δευτερεύουσα σημασία.
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Φωτογραφία - Η Ακρόπολη απ’ τη νοτιοδυτική πλευρά, 1865
Δημήτριος Κωνσταντίνου 

Αντιθέτως, ο χαρτογραφικός συμβολισμός που πηγάζει από την λαϊκή ζωγραφική και είναι άμεσος, απροσποίητος και

δραστικός, είναι αυτός που βαρύνει τη σημασία τους ως χαρτογραφικό έργο. Ο εκτεταμένος ρόλος της χαρτογραφίας σε

συνδυασμό με την ζωγραφική, οδηγεί στην δημιουργία συναισθηματικά φορτισμένων εικόνων στις οποίες πληροφορία

είναι χρονικά και χωρικά τοποθετημένη.

Τα δραματικά γεγονότα, οι χαρακτήρες και τα στιγμιότυπα του αγώνα ενσωματωμένα στον γεωγραφικό τους χώρο,

δημιουργούν μία σύνθεση χαρτογραφικού χαρακτήρα όπως αυτή έχει προκύψει από την επιτόπια παρατήρηση του

Στρατηγού. Επιπλέον ο ζωγράφος συνοδεύει τις εικόνες με επεξηγηματικά σχόλια που παίζουν τον ρόλο του

υπομνήματος έτσι καλύπτεται πλήρως η πρόθεση του Μακρυγιάννη, δηλαδή να δημιουργήσει ένα είδος πολεμικών

“χαρτών” που θα διαβάζονται ως μία πολεμική έκθεση από τον θεατή. Τα σχόλια αυτά τοποθετούνται στο κάτω μέρος

των εικόνων και εξηγούν διεξοδικά τα αριθμημένα ζωγραφισμένα σύμβολα του πάνω μέρους των εικόνων καθώς από

μόνοι τους οι “χάρτες” δεν είναι εύκολο να διαβαστούν.
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 1 Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Α  
Γ Ε Γ Ο Ν ΟΤΑ

2 Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι ΚΟ Ι

( 1 2 )  Σ Τ Ε Ρ Ε Α  Ε Λ Λ Α Δ Α

( 2 )  Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ

( 4 )  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ

( 3 )  Ν ΑΥ Μ Α Χ Ι Ε Σ

1 Κ ΑΤΑ ΛΟ Γ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  
Κ Α Ι  Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
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Από τις 21 εικονογραφίες που αναφέρονται σε πολεμικά

γεγονότα, εντύπωση κάνει το γεγονός πως 12 από αυτές

τοποθετούνται στην Στερεά Ελλάδα όμως αυτό είναι

φυσιολογικό καθώς ο στρατηγός δίνει περισσότερη

έμφαση στα γεγονότα που έζησε από κοντά γιατί έχει

περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες στην διάθεση

του.

Στα έργα που αναφέρονται σε πολεμικά γεγονότα και

συλλογικές δράσεις, δεν τίθεται στο κέντρο ο βασικός

ήρωας – πρωταγωνιστής των πολεμικών σκηνών, Εξάλλου

για τον Μακρυγιάννη η Επανάσταση δεν είναι έργο ατομικό

αλλά προϊόν του ΕΜΕΙΣ.

Έτσι συνήθως δεν αναγνωρίζουμε κάποιον προσωπικά

αλλά απ’ τον τρόπο που έχει ζωγραφιστεί σαν ένα σύνολο,

κάνοντας τις μορφές συμβολικές.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπως βλέπουμε στον 4ο

πίνακα της σειράς της εικονογραφίας που είναι ζωγραφι-

σμένες εξατομικευμένες μορφές και το υπόμνημα μας

πληροφορεί πλήρως για το ποιος απεικονίζεται. .

Οπότε ξέρουμε πως στο 6 απεικονίζεται ο ΔΙΑΚΟΣ, στο 7 ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ, στο 8 ο αδερφός του ΔΙΑΚΟΥ, στο 9

ο ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και στο 10 ο ΚΑΛΥΒΑΣ ήρωες που έχασαν την ζωή τους στην συγκεκριμένη μάχη και
μ’ αυτό τον τρόπο τους αποδίδει φόρο τιμής
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Όσον αφορά στο γεωγραφικό χώρο εμφανίζεται σε

πρώτο επίπεδο μέσω της τοπιογραφίας (κάμποι, βουνά,

ποταμοί, δρόμοι, τοπόσημα κ.λπ.) τα οποία φαίνονται εξ’

αποστάσεως, ενώ σε δεύτερο επίπεδο χαρτογραφικά,

αξιοποιώντας οριοθετήσεις οι οποίες σχηματίζουν

γνωστά σχήματα (π.χ. ακτογραμμές χερσαίου και

νησιωτικού εδάφους όπως βλέπουμε στον 3ο πίνακα της

σειράς.
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ

ΣΗΜΕΙΑΚΟΙ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ 
ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Επιφανειακοί (έδαφος, θάλασσα, λόφοι, χωριά), είτε Σημειακοί (βράχοι, βουνοκορφές

σπίτια, κάστρα) είτε Γραμμικοί (ποτάμια και δρόμοι για παράδειγμα)

και Β στους συμβολισμούς εξιστόρησης μαχών και γενικότερα ιστορικών γεγονότων,

όπου κυριαρχεί ένας ιδιαίτερος σημειακός συμβολισμός, (θα αναφερθεί παρακάτω).

Τους συμβολισμούς αυτούς

θα μπορούσαμε να τους

κατατάξουμε σε δύο διαφο-

ρετικά επίπεδα:

Α. Στους συμβολισμούς του

τοπίου που αποτυπώνει, που

είναι:
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Ως γενική παρατήρηση στο έργο του θα μπορούσαν

να αναφερθούν δύο –ας πούμε– “ιδιώματα”. Το

χρονικό και το χωρικό, τα οποία σε αρκετές

περιπτώσεις συμβαδίζουν στα έργα του.

Σε ότι αφορά στο “χρονικό ιδίωμα” ο Ζωγράφος

συνδυάζει ιστορικές μαρτυρίες που δεν συμπίπτουν

χρονικά.

Σε ότι αφορά στο “χαρτογραφικό ιδίωμα” ο

Ζωγράφος δεν δίνει και τόσο μεγάλη αξία στη

χαρτογραφική κλίμακα. Έτσι αξιοποιώντας το

“χρονικό του ιδίωμα”, γίνεται μεν αφαιρετικός ως

προς την κλίμακα του χώρου, αγνοώντας τις

πραγματικές αποστάσεις μεταξύ πολιτειών, νησιών

και τόπων μαχών, αλλά διατηρεί την αδρή

χαρτογραφική απεικόνιση ακτογραμμών, ποτάμιων

ροών, θέσεων πόλεων κ.λπ.

Ένα παράδειγμα που ακολουθεί τους παραπάνω

κανόνες μπορεί κάποιος να δει στον 23ο πίνακα της

σειράς που απεικονίζει την “Μάχη της Κρήτης και

Σάμου”. Στον πίνακα αυτόν οι ναυμαχίες και οι μάχες

μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων λαμβάνουν χώρα σε

διαφορετικές χρονικές στιγμές, τα δύο νησιά

φαίνονται ως να γειτνιάζουν, αλλά και τα δύο

απεικονίζονται “χαρτογραφικά”, πάντα βέβαια χωρίς

να ισχύουν οι πραγματικές ιδιότητες που επιβάλλει

η χαρτογραφική κλίμακα.
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Ο Ζωγράφος έχει πράγματι ταλέντο στην κατασκευή θεματικών συμβολισμών γιατί Tα σύμβολα που

ζωγραφίζει δηλώνουν χωρίς να περιγράφουν αυτό που θέλουν να πουν, ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα

κατανοητά για τον αναγνώστη.

Βλέπουμε π.χ. στο απόσπασμα από τον 2ο συμβολικό πίνακα της συλλογής με τίτλο η “Πτώσις της

Κωνσταντινουπόλεως” το συμβολισμό των Ελλήνων που μετατρέπονται σε ορεσίβιους κλέφτες

φορώντας κοντή φουστανέλα,
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αλλά και σε άλλους, όπως για παράδειγμα στο απόσπασμα από τον 8ο πίνακα της συλλογής, 

τον τρόπο που συμβολίζει τα μέλη του ιερατείου.
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Ιδιαίτερη “συμβολοσειρά” του Ζωγράφου αποτελεί επίσης η κατηγοριοποίηση των αξιωμάτων

των αγωνιστών που ορίζεται από την θέση που έχει μια ανθρώπινη φιγούρα, τη στάση του

σώματος της και τον τρόπο που κρατά τα όπλα (σπάθα και καριοφίλι),

Όπως βλέπουμε στο απόσπασμα από τον 6ο πίνακα της συλλογής, μια μοναχική μορφή που

στέκεται μετωπικά με ανοιχτά τα σκέλη κρατώντας με το ένα χέρι το καριοφίλι και με το άλλο το

σπαθί, σημαίνει τον οπλαρχηγό που ελέγχει μια θέση.
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Όπως βλέπουμε στο απόσπασμα από τον 15ο

πίνακα της συλλογής επίσης, ιδιαίτερη

αντιμετώπιση δίνεται στο συμβολισμό των

φαλάγγων του τακτικού στρατού, όπου

αξιοποιούνται κανονικά γεωμετρικά σχήματα,

ώστε οι φάλαγγες να εφαρμόζουν σ’ αυτά.

Εδώ σχεδιάζεται αναλυτικά μόνο η πρώτη

σειρά των στρατιωτών και επαναλαμβάνονται

αφαιρετικά οι επόμενες δίνοντας την αίσθηση

του πλήθους.
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Εδώ βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Ζωγράφος απεικονίζει τους

στρατιωτικούς καταυλισμούς Ελλήνων και Τούρκων διακρίνοντας με

διαφορετικό χρωματισμό τις σκηνές τους, όπως και τις οχυρωματικές τους

θέσεις (ταμπούρια).

Στο απόσπασμα από τον 17ο πίνακα της σειράς των εικονογραφιών βλέπουμε

με μπλε χρώμα την σκηνή του Καραϊσκάκη και με μπλε και κόκκινο χρώμα στις

σημαίες αντίστοιχα τα ταμπούρια Ελλήνων και Τούρκων.
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Σε περιπτώσεις ναυμαχιών σχεδιάζει διαφόρων ειδών πλεούμενα, των οποίων η εθνικότητα

διακρίνεται αφενός από το χρώμα της σημαίας και αφετέρου από το μέγεθος (συνήθως τα

Τουρκικά πλοία είναι μεγαλύτερα των Ελληνικών).

Όπως βλέπουμε στο απόσπασμα από τον 3ο πίνακα της συλλογής, τα ελληνικά πλοία από τα νησιά

Ύδρα και Σπέτσες να εκστρατεύουν κατά του οθωμανικού στόλου.
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Σε ότι αφορά στο συμβολισμό των πινάκων της δεύτερης ενότητας (συμβολικοί πίνακες) του Π. Ζωγράφου, από

τις γενικευμένες ανθρώπινες μορφές που κυριαρχούσαν στις εικόνες που είδαμε ο καλλιτέχνης περνά στις

εξατομικευμένες οι μορφές.

Ο πρώτος αναφέρεται στην Θεία απόφαση για την απελευθέρωση της Ελλάδας, όπου εικονογραφούνται με τα

πραγματικά τους πρόσωπα οι τότε βασιλείς της Ελλάδος Όθων και Αμαλία (στα δεξιά) και οι βασιλείς των

“προστάτιδων” δυνάμεων (στα αριστερά).

Στο δεύτερο κατά σειρά αλληγορικό πίνακα της συλλογής που απεικονίζει την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο

Μακρυγιάννης θέτει τον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας να ξεκινά από την ίδια εκείνη μέρα. Έτσι, στο

δεξιό τμήμα του πίνακα ο Ζωγράφος απεικονίζει τον Σουλτάνο με τους υπασπιστές του ενώ στο αριστερό, ο

Μακρυγιάννης αποδίδει φόρο τιμής στον Ρήγα Φεραίο τον οποίον ο Ζωγράφος απεικονίζει να σπέρνει, (και

φαίνεται από το χέρι του), τον “σπόρο της Ελευθερίας”.
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Κάποιοι από σας είναι πιθανόν να διακρίνουν μία εμμονή στο να τονιστεί η χαρτογραφική διάσταση των πινάκων του

Παναγιώτη Ζωγράφου. Η ρήση ωστόσο ενός από τους μεγάλους Έλληνες Δάσκαλους της Χαρτογραφίας, η οποία θέτει “το
χάρτη ως γλώσσα με το ηχητικό της μέρος να γίνεται οπτικό, αλλά το γραφικό να παραμένει” και συνεχίζοντας τονίζει ότι

“…Όπως η γλώσσα, έτσι και ο Χάρτης έχει τους κώδικές του, τη ‘γραφή’ και τη ‘γραμματική’ του, κανόνες και εξαιρέσεις,
αισθητική και στυλ. Έχει τη δημοτική και την καθαρεύουσά του. Έχει επιπλέον, λόγω της φύσης του, απαιτήσεις
διείσδυσης στο αντιληπτικό μας πεδίο, μέσω της ‘εικόνας’ του”, τοποθετεί σοβαρά στη σκέψη και προκρίνει ίσως αυτή τη

διάσταση, ανεξαρτήτως από τη μη τήρηση χαρτογραφικών κανόνων, καθώς “…ο χαρτογράφος απολαμβάνει της
εικαστικής ελευθερίας έκφρασης αλλά και του γραφικού αυτοσχεδιασμού, με στόχο να ‘ξεκλειδώσει’ μέρος του μυστηρίου
που ονομάζεται ‘χωρικές σχέσεις’.

Η γλώσσα του Ζωγράφου είναι μία οπτική γλώσσα που πράγματι διεισδύει στο αντιληπτικό μας πεδίο, μέσω της εικόνας

του, αλλά ως τέτοια “έχει μία θεμελιώδη διαφορά σε σχέση με εκείνη του προφορικού ή του γραπτού λόγου: το διαθέσιμο
χρόνο για τη μετάδοση του μηνύματος. Την ευθύνη γι’ αυτή την “μετάφραση” έχουν αναλάβει εδώ τα υπομνήματα του

Στρατηγού Μακρυγιάννη, που βρίσκονται σε κάθε πίνακα της συλλογής.

Προχωρώντας την παραπάνω σκέψη και στην περίπτωση που –το τονίζουμε για ακόμα μία φορά– αγνοηθούν για λίγο οι

θεμελιώδεις χαρτογραφικοί κανόνες, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι ο Ζωγράφος με τη βοήθεια του Μακρυγιάννη, έχει

αποδώσει τα κατάλληλα “χωρικά μηνύματα” στα έργα του, καθώς ο θεατής τους δύναται να κρατά το ρόλο της

γεωγραφικής εποπτείας στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και να κατανοεί τις σχέσης χώρου – γεγονότων με τη βοήθεια

του κατάλληλου συμβολισμού.

Διατηρούμε λοιπόν και ενισχύουμε την πεποίθησή μας ότι αντικρύζοντας το έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου και

ουσιαστικά γνωρίζοντας την πηγή του, αισθανόμαστε το δέος που προκύπτει από μία βαθύτερη αίσθηση, πως ο

μόνος λόγος που αποτολμήσαμε το σχολιασμό στοιχείων από το έργο αυτό, ήταν η έγνοια μας να μεταδοθεί η

μεγαλοσύνη του στη “φιλόξενη αγκάλη” του κόσμου της χαρτογραφίας. Και αυτό, επειδή ακριβώς διακρίναμε

αυτή τη στενή σχέση της λαϊκής ζωγραφικής τέχνης του Ζωγράφου με το γεωγραφικό χώρο, κάτι που έχει

άλλωστε εκφρασθεί ήδη από το μεγάλο Γιάννη Τσαρούχη, που προσεγγίζοντας με την περισσή του ευαισθησία

αλλά και την ευρύτατη καλλιτεχνική του γνώση το έργο των Μακρυγιάννη και Ζωγράφου αναφέρει:
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…Ο Παναγιώτης Ζωγράφος ήταν ένας λαϊκός τεχνίτης με πολλά ζωγραφικά

χαρίσματα μα δεν μπορούμε να τον κρίνομε σαν ζωγράφο γιατί τα

συγκεκριμένα έργα είναι πρωτίστως χαρτογραφικά.

Ο Παναγιώτης Ζωγράφος έμεινε πιστός στο χαρτογραφικό ύφος που του

ζήτησε ο Μακρυγιάννης για να εκφράσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη

διεξαγωγή των μαχών. Τα ωραία πλήρη σχήματα με τα οποία ο ζωγράφος

αποδίδει τις υποδείξεις του Μακρυγιάννη, η σχεδόν ασυναίσθητη απόδοση του

ενθουσιασμού και της πίστεως του Στρατηγού με πετυχημένους συνδυασμούς

χρωμάτων και σχημάτων δείχνουν ότι είναι και όταν δεν του ζητάνε

καλλιτέχνης.

Η ζωγραφική του Παναγιώτη ζωγράφου πιάνει επ’ αυτοφόρω την ελληνική

ψυχή όπως εμφανίζεται σ’ έναν υπέροχο εκπρόσωπο της τον Μακρυγιάννη. Οι

χαρτογραφίες αυτές εκφράζουν κάτι παραπάνω από τα αντικείμενα και τα

θέματα. Κάποιες μεγάλες γραμμές που καθορίζουν δέντρα ή ομάδες

στρατιωτών εκφράζουν κάτι ανάλογο με μια κίνηση χορευτή του τσάμικου ή

του ζεϊμπέκικου.

Ο στρατηγός δεν του ζήτησε μόνο τις μάχες που να διαβάζονται καθαρά. Του

ζήτησε κυρίως αυτό, μα δεν είπε και όχι σαν του πρόσφερε την ανεξήγητη

γλύκα της Ρωμέικης ψυχής που καμιά δοκιμασία δεν μπορεί να αφανίσει…”
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


