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Σ’ ΕκείνονΈργο καθημερινό για το Χριστό η διδασκαλία. (Μαρκ. 

α΄21).
Τους μετέδιδε την αλήθεια.Τους βοηθούσε να δουν το πνευματικό τους συμφέρον.

Τους καθόριζε το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό.

Τους εξηγούσε τι να κάμουν, για να είναι ευτυχισμένοι.

Τους υπογράμμιζε την ανάγκη της σωτηρίας λέγοντάς 

τους και πώς να την κατακτήσουν.
Την ίδια όμως στιγμή δίδασκε με το παράδειγμά Του.

Τηρούσε ο ίδιος αυτά που τους έλεγε.
Δεν έμενε μόνο στα λόγια.Ήταν συνεπής.Τα λόγια και τα έργα Του πήγαιναν μαζί.

Συμβάδιζαν.Μας έδωσε έτσι παράδειγμα για μίμηση.
Πολλές φορές βρισκόμαστε στη θέση του κήρυκα. Του 

δασκάλου. Του κατηχητή. Του ομαδάρχη.
Τί διδάσκουμε άραγε;Δεν θα γίνουμε βέβαια όλοι δάσκαλοι.

Θα κληθούμε όμως να διδάξουμε με το παράδειγμά 

μας.
Τι επιδόσεις έχουμε στον τομέα τούτο;
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να μας απασχολήσει. 

Χωρίς καθυστέρηση. Ούτε αναβολή.
Δεν θα σηκώσουμε το δάκτυλο μπροστά στους άλλους.

Δεν θα προβάλλουμε τους εαυτούς μας.
Θα συμπεριφερόμαστε φυσιολογικά.
Τ’άλλα ανήκουν σ’ Εκείνον.

+ο π. Γ.



Καθημερινά

Μια εικόνα

l Χριστιανός είναι όχι ο 
πολλά περί Χριστού μαθών, 
αλλά ο πολλά δια Χριστόν 
παθών.
l Οι αδύνατοι έχουν ένα 
όπλο. Τα λάθη εκείνων, που 
νομίζουν ότι είναι δυνατοί.
l Εαν χτίζαμε το σπίτι της 
ευτυχίας, το πιο μεγάλο 
δωμάτιο θα ήταν η αίθουσα 
αναμονής.
l Όποιος φοβάται να 
πλησιάσει την κυψέλη, δεν 
είναι άξιος της κηρύθρας.
l Συμβαίνει ώστε μερικοί 
άνθρωποι με μεγάλα προγο-
νικά ονόματα να μοιάζουν 
με το φυτό της πατάτας. Ότι 
αξίζει από τα ονόματα αυτά,  
βρίσκεται κάτω από τη γη. 
Στο νεκροταφείο.
l Οι αρετές είναι όπλα. 
Επιβάλλονται και επικρατούν.
l Το κυνήγι και η σκόπευση 
υψηλών στόχων στη ζωή 
μοιάζει - έλεγεν ο Βίσμαρκ- 
με το κυνήγι της αγριόπαπιας 
στο βάλτο.
Το σημαντικό δεν είναι το 
πότε θα πυροβολήσεις, αλλά 
το πώς και πού θα πατήσεις 
στη λάσπη του βάλτου, για 
να μην βουλιάξεις.
l Πρέπει να μιλάει κανείς 
λίγο γι’ αυτά που ξέρει, 
καθόλου γι’ αυτά που  
μισοξέρει. (Σωκράτης)

O Ήλιος
Η ζωή είναι το μόνο πράγμα 

στον κόσμο που πολεμά να 
αναπτυχθεί. Να ευδοκιμήσει. 
Να επιβιώσει. Αυτή είναι η 
ομορφιά και το μυστικό της 
ζωής. Η κίνηση και η ανάπτυξη 
εναντίον όλων των πιθανοτήτων. 

Αυτά τα φυτά έχουν πολλά 
να μας διδάξουν για την αποφα-
σιστικότητα και την επιμονή. 
Διότι δεν τα παρατούν. Τα 
καταφέρνουν να αναπτυχθούν 
σε τόπους, όπου απλά δεν ήταν 
δυνατόν...

Εικόνες που εντυπωσιάζουν 
και εκπλήσσουν ταυτόχρονα. 
Εκεί που όλα συνηγορούν στην 
αποτυχία. Που δεν υπάρχει 
δυνατότητα με βάση το νόμο 
των πιθανοτήτων. Που δεν 
υπάρχει διέξοδος. Τα φυτά μας 
διαψεύδουν. 

Βρίσκουν τη χαραμάδα. Μια 
σταγόνα νερού. Το φως του 
ήλιου. Το φως που τους δίνει 
ζωή και ζωντάνια.

Μάθημα για μας που αφή-
νουμε στη μέση ό,τι μας δυσκο-
λεύει. Που δεν ξέρουμε πώς την 
κρίση να διαχειριστούμε. Ούτε 
πού να στραφούμε στη δύσκολη 
την ώρα. 

Κι ας υπάρχει ο Ήλιος. Αυ-
τός που χαρίζει φως και ζωή. 
Όχι απλά στα φυτά. Μα και 
στους ανθρώπους.                          ΔΔ



Δισέλιδο
Εμάς;Ποιοί άραγε βρίσκονταν σ’ έκπληξη; (Μαρκ.α΄22)

Μα αυτοί που Τον άκουαν.Γιατί; Δεν έλεγε οτιδήποτε.Τους μετέφερε το λόγο του Θεού.Τους βοηθούσε να ξεκαθαρίσουν μερικά πράγματα.
Τους συμβούλευε, πώς να βρουν το δρόμο τους.
Αυτά που τους έλεγε, δεν ήταν θεωρίες.
Ούτε απόψεις συνηθισμένες.Ή θέματα τετριμμένα.Τους έλεγε την Αλήθεια.Τους μιλούσε για το Θεό.Κι οι ακροατές βρίσκονταν συνεχώς από έκπληξη 

σ’ έκπληξη.
Ήταν θαυμάσια όλα τούτα.Σπουδαία.

Οικοδομητικά.
Οι αλήθειες οι αιώνιες.Δικαιολογημένη η έκπληξή τους.Εμάς;

                                                   +ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

Γρηγορούσα
Ζούμε την απαξίωση της 

κοινωνικής ζωής και της αθό-
ρυβης προσφοράς. 

Η πολιτική ζωή περιφρονεί 
και περιθωριοποιεί ό,τι καλό 
και αξιόλογο. 

Μέσα στο θόρυβο της επι-
καιρότητας δεν λέγεται μια 
λέξη. Δεν ακούγεται ένας ψί-
θυρος. Δεν πέφτει μια ματιά 
αναγνώρισης και τιμής στους 
εργάτες της εμπνευσμένης 
ζωής. 

Δασκάλες και δάσκαλοι. 
Καθηγήτριες και καθηγητές. 
Νοσηλευτές και νοσηλεύτριες.
Γιατροί. Ιερείς σε καθημαγμένες 
ενορίες, αλλά και πολλοί άλλοι. 
Ξεδιπλώνουν την προσφορά 
τους στον άλλο. Δεν περιμένουν 
έπαινο. Ύμνους. Έμαθαν να 
εργάζονται στη σιωπή.

Αυτές οι εστίες καίνε δίπλα 
μας. Είναι η πηγή έμπνευσης 
της κοινωνίας. Το άλας της.

Φαίνεται, πως δεν είναι 
όλα σκοτεινά. Ούτε αναδίδουν 
οσμή απαισιοδοξίας. 

Το αντίθετο μάλιστα. Υπάρ-
χει το προζύμι, που θα ζυμώσει 
όλο το φύραμα. 

Το άλας που νοστιμίζεi 
και συντηρεί την κοινωνία. Οι 
αθόρυβοι εργάτες της φρον-
τίζουν να την κρατούν ζωντα-
νή.                         

                                    Δ.Δ.

l Για ένα ευτυχισμένο σπίτι 
δεξί χέρι είναι η εργασία και 
ζερβό η οικονομία.
l Αν θες να ωφελήσεις την 
κοινωνία για ένα χρόνο, σπείρε 
σπόρους.  Αν θες να την 
ωφελήσεις για δέκα χρόνια, 
φύτεψε δέντρα. Αν θες να 
την ωφελήσεις για πάντα, 
καλλιέργησε ανθρώπους.
l Οι επιθυμίες μας είναι 
σαν τη φωτιά, που όσο ρίχνει 
κανείς ξύλα, τόσο δυναμώνει.
l Δεν υπάρχει ασυγχώρητη 
αμαρτία, παρά μόνο η 
αμετανόητη.  (Άγ. Μάξιμος)

l Όλες οι αλυσίδες μας 
στενοχωρούν, ακόμη κι αν 
είναι από χρυσάφι.
l Υπάρχουν επιτυχίες που 
οδηγούν σ’ αποτυχίες πολλές. 
Και αποτυχίες που φέρνουν 
πολλές επιτυχίες.
l Οι άνθρωποι γεννιούνται με 
δυό μάτια και με μια γλώσσα, 
για να βλέπουν δυό φορές 
περισσότερο απ’ όσα λένε. 
(Έμερσον)

 l Τον άνθρωπο δεν πρέπει 
να τον κρίνουμε απ’ τον τρόπο 
που μιλάει, αλλά και από τον 
τρόπο που σωπαίνει. (Κλίτον)

  l Όλα ο Θεός μ’ ένα σκοπό 
πάντοτε τα δημιουργεί. 

 (Μένανδρος)



ΔισέλιδοΧαίρεταιΗ γυναίκα ήταν άρρωστη. Είχε πυρετό (Μάρκ. α΄31)

Ήταν αρκετό να της πάρει το χέρι ο Χριστός. Και έγινε 

καλά.
Τη θεράπευσε.Η επαφή του χεριού Του ήταν αρκετή, για να της προσφέ-

ρει την ίαση.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα απόδειξη, ότι τίποτε δεν 

μπορεί να σταθεί αρνητικό στο Χριστό.
Τίποτε δεν Τον εμποδίζει να βοηθήσει το πλάσμα Του.

Τίποτε δεν μπορεί να παρέμβει στο σωτηριώδες έργο. Του 

Χριστού.
Ούτε να του αντισταθεί.Όλα υποτάσσονται σ’ Αυτόν. Τον παραδέχονται. Και Tον 

αποδέχονται.
Υποκύπτουν πολλοί.Υποχωρούν.

Τρέπονται σε φυγή. Άλλοι όμως έρχονται. Ελκύονται.

Ο Θεός βοηθά όλους.Μας προσφέρει πάντα το καλό.Αυτό που έχουμε ανάγκη. Ξέρει Εκείνος.
Ότι μας χρειάζεται.Πατέρας μας δεν είναι;Να Του ζητούμε, λοιπόν. Εκείνος χαίρεται τότε.

Ενδοιαμοί δεν χρειάζονται.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Μην αναβάλλεις λέγοντας 
“αύριο”, γιατί το αύριο δεν έχει 
τέλος.

l Δύο πράγματα με γεμίζουν 
δέος και φόβο: Ο έναστρος 
ουρανός πάνω μου και ο ηθικός 
νόμος μέσα μου”  (Κάντ)

l Ο Θεός υπάρχει, γιατί αν δεν 
υπηρχε, τίποτε δεν θα υπήρχε. 
(Ρίτσαρντ Σάνιντις)

l Κόλαση είναι το μαρτύριο 
του να μην αγαπάει κανείς. 
(Ντοστογιέφσκι)

l Άνθρωπος που δεν δέχεται 
συμβουλή, είναι εχθρός του 
εαυτού του. (Μ. Βασίλειος)

l Όπως απ’ όλες τις κακίες 
και τα πάθη μεγαλύτερη είναι η 
υπερηφάνεια, που μπόρεσε και 
τους άγγέλους ακόμη του Θεού 
να γκρεμίσει ακόμη απ’ τον 
ουρανό, έτσι από την άλλη μεριά, 
μεγαλύτερη απ’ όλες τις αρετές 
είναι η ταπεινοφροσύνη. (Αββάς 

Λογγίνος)

l Χρειάζεται πιο πολλή 
γενναιότητα, για να υποφέρει 
κανείς, παρά για να πεθάνει. 
(Ναπολέων)

l Όποιος έχει για τσακμάκι 
την πίστη στο Θεό, και για ίσκα 
τη φτώχεια και την ταπείνωση, 
ανάβει τη φωτιά την πνευματική. 
(Φώτη Κόντογλου) 

l Ο φίλος που υποφέρει μόνος, 
προσβάλλει το φίλο του.

Τι;
Παρά τη φρίκη της κρίσης. 

Το αμαρτωλό παρελθόν της 
δανεικής ευμάρειας και της 
παραλυτικής αμεριμνησίας. 

Η ζωντανή, ευφάνταστη, 
παραγωγική, φιλόπονη και 
φιλομαθής Ελλάδα υπάρχει και 
δημιουργεί. 

Εδεσσαίος ειδικευόμενος 
χειρουργός, απόφοιτος του 
Αριστοτελείου, ανακάλυψε νέο 
τύπο χειρουργικών εργαλείων, 
με την πιο προηγμένη τεχνο-
λογία. Αυτή των τρισδιάστατων 
εκτυπωτών. 

Τα εργαλεία που εκτυπώνει, 
κοστίζουν το 1/14 της τιμής 
του εμπορίου. 

Η εμφάνισή του απλή. 
Πράσινη μπλούζα. Ένα πλατύ 
χαμόγελο. Αισιόδοξου ανθρώ-
που. Δεν γελά μόνο με το 
πρόσωπο, αλλά και με τα μάτια. 
Εκπέμπει το φως που έχουμε 
ανάγκη όσο ποτέ για να βγούμε 
από το σκοτάδι.

Ο ερευνητής χρηματοδοτεί-
ται από ιατρικό κέντρο της 
Βιέννης. Η Ελλάδα; Αδιαφορεί. 
Προσπερνά. Αφήνει τα παιδιά 
της να δημιουργούν και να 
μεγαλουργούν. Εκεί, που δια-
πρέπουν πολλοί άλλοι Έλληνες. 

Η πατρίδα «διώχνει» τα 
παιδιά της. Τα χαίρονται εκείνοι 
που εκτιμούν. Και  αξιοποιούν. 

Εμείς; Τί κάνουμε λοιπόν;                      
ΔΔ



ΔισέλιδοΠοιός;Ο Χριστός ήταν Θεάνθρωπος. Χρειαζόταν, ως άνθρωπος 

την προσευχή. Γι’ αυτό, πολλές φορές προσευχόταν. Και 

μάλιστα αρκετή ώρα (Μάρκ.α΄ 35)Αισθανόταν την προσευχή ως ανάγκη της ψυχής Του.

Την αναπνοή της.Τον μόνο τρόπο, για ν’ ανανεωθεί πνευματικά.

Τη γέφυρα που συνδέει τον άνθρωπο με το δημιουργό 

Του.
Ένα καθήκον απαραίτητο.Mια ευκαιρία, για να ξεκουραστεί.

Αφήνει λοιπόν τους άλλους.Απομακρύνεται.Μένει μόνος.Και προσηλώνεται στην προσευχή.
Εμείς άραγε πώς αντικρύζουμε το θέμα τούτο;

Προσευχόμαστε;Μήπως φλυαρούμε;Βιαζόμαστε;Ή τα λέμε τυπικά;Το θεωρούμε άραγε απαραίτητο;
Ή το αναβάλλουμε;Μήπως συμπιέζουμε τα λόγια της ανάμεσα σε 

στριμωγμένα θέματα του προγράμματός μας; Όσο για να 

λέμε, ότι (δήθεν) προσευχόμαστε;
Αξιοποιούμε την ευκαιρία;Μήπως την αφήνουμε να περάσει απαρατήρητη; 

Ανεπιστρεπτί; Χωρίς ν’ αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις;

Ποιός ο ζημιωμένος λοιπόν;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

Στην ώρα τους
Όταν αρρώστησε από οξεία 

λευχαιμία ήταν πριν από τα 21 
του χρόνια. 

«Στο νοσοκομείο κανένας δεν 
μου έλεγε τι είχα και κόντευα 
να τρελαθώ. Όταν η γιατρός 
μου αποκάλυψε ότι πάσχω από 
λευχαιμία, αντέδρασα με την 
πρώτη ερώτηση. Θεραπεύεται;»

Η απάντηση ήταν καταφατική. 
«Εφόσον θεραπεύεται, μπορώ 

να το παλέψω». 
Αυτό που έκανε εντύπωση, 

ήταν η αντιμετώπισή μου. «Εγώ θα 
ξεμπερδέψω με αυτό το πράγμα, 
ό,τι κι αν γίνει. Ήμουν με το 
χαμόγελο. Σε καμμιά περίπτωση 
δεν θα έμενα στάσιμος». 

Σήμερα, στα 28 του σπουδάζει 
Πληροφορική.

«Αυτό που λέω σε όσους 
νοσούν, είναι, ότι η ψυχολογία 
είναι το 70%. Οι γιατροί το 20% 
και τα υπόλοιπα τα προσθέτει ο 
Θεός».

Ασφαλώς και η προσφορά 
του Θεού παίζει τον πιο 
σημαντικό ρόλο. Η δική Του 
μονάδα μπροστά από τα δικά 
μας μηδενικά δίνει αξία στις 
προσπάθειές μας. 

Που σημαίνει: Δεν τα παρατώ. 
Δεν αποκάμνω. Πολεμώ και 
παραδίδομαι ολοκληρωτικά στο 
άγιο θέλημά Του. 

Και οι απαντήσεις; Στην ώρα 
τους.       ΔΔ

l Η πίστη είναι δύναμη. Όχι 
άνεση. (‘Ελεν Κέλερ)

l Η ζωή του καθενός μας είναι 
σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα. 
Ποτέ δεν είναι τα  ίδια.
l Η αγάπη πύργους καταργεί 
και κάστρα ρίχνει κάτω.
l Η αληθινή ταπεινοφροσύνη 
κρύβει όχι  μονάχα όλες τις 
άλλες αρετές, αλλ’ ακόμη και 
τον εαυτό της.
l Το να είσαι επιφυλακτικός 
προς όλα, είναι ένα λάθος. Το 
να μην είσαι επιφυλακτικός για 
τίποτε, είναι μια απερισκεψία.
l Το να προσεύχεσαι, σημαίνει 
να ζητάς την ελευθερία, τη 
δύναμη, την πνευματική υπερο-
χή, στην πηγή τους. (Σεραφείμ 

Παπακώστας)

l Η μόνη υπεροχή που δεν 
ενοχλεί κανένα, είναι η υπεροχή 
στην καλωσύνη.
l Φτωχός δεν ειναι όποιος 
δεν έχει λεφτά αρκετά για τις 
ανάγκες του. Είναι όποιος δεν 
του φτάνουν τα λεφτά του για 
τις σπατάλες του.
l Δεν υπάρχει πιο σίγουρος 
τρόπος, για να κερδίσει κανείς 
την αγάπη των άλλων από το να 
τους δώσει τη δική του.
l Να στέκεσαι κύριος στη 
θέλησή σου. Και δούλος στη 
συνείδησή σου.



ΔισέλιδοΠοιός;
Στην καθημερηνότητά μας, συχνά, συγχύζουμε βασικά θέματα.

Πώς μας αντιμετωπίζει ο Θεός;
Θέλει να σωθούμε;Εάν ναι, τι κάμνει προς τούτο;Και κάτι άλλο. Τί γίνεται με τις τιμωρίες; (Μαρκ. α΄ 41)

Στον λεπρό ο Χριστός είπε “θέλω”.
Και αμέσως καθαρίστηκε.Έγινε καινούργιος άνθρωπος.Υπάρχει περίπτωση να μη θέλει; Όχι ασφαλώς.

Γνωρίζουμε άλλωστε, πως  θέλει όλοι να σωθούμε.

Να έλθουμε σ’ επίγνωση της αλήθειας.
Ως προς το θέμα της τιμωρίας τι να πούμε;
Ο Θεός δεν έχει σχέση με το κακό.
Ας ελέγξουμε τις επιλογές μας.
Μήπως αποφασίζοντας κάτι φέρνουμε και την τιμωρία μαζί; 

Είναι δηλ. αποτέλεσμά της;Η αμαρτία έχει τα επακόλουθά της. Αποφασίζοντας ελεύθερα 

τη διάπραξή της παίρνουμε και τ’ αποτελέσματά της.

Αυτή η πραγματικότητα επεκτείνεται παντού.
Καθημερινά βλέπουμε. Ζούμε. Παρακολουθούμε να 

εφαρμόζεται τούτη η αντιστοιχία.Μεγάλη ταχύτητα π.χ. στο αυτοκίνητο. Κι επικρέμαται το 

δυστύχημα. Και (γιατί όχι;) θάνατος.
Τούτο ισχύει και σε πιο σοβαρές παραβάσεις (π.χ. θέματα 

αγνότητας κλπ.)Ο Θεός θέλει το καλό μας. Πάντα.
Μένει η δική μας απόφαση.Δεν παραβιάζει την ελευθερία μας.

Ποιός λοιπόν αποφασίζει;

+ο π. Γ.
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Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



Καθημερινά

Μια εικόνα

l To να αγαπάς, είναι κάτι. Το 
να αγαπάς και να αγαπιέσαι, 
είναι κάτι σημαντικό και 
σπουδαίο. Το να αγαπάς εκεί, 
που δεν αγαπιέσαι, είναι κάτι 
θεϊκό.
l Σε λίκνα, στις κούνιες που 
δεν ψελλίζονται προσευχές, 
νανουρίζονται τρομοκράτες.
l Από τα παιδιά μας να μη 
ζητάμε πολλά. Να ζητάμε 
μεγάλα. (Αλέξανδρος Τσιριντάνης)

l Τίποτα δεν είναι πιο 
σημαντικό από μια γυναίκα 
τίμια. Και μάλιστα όταν θα 
μπορούσε να μην είναι.
l Άριστο βιβλίο είναι εκείνο που 
το ανοίγουμε με λαχτάρα και το 
κλείνουμε με προβληματισμό. 
(Πασκάλ)

l Ευχήσου να προλάβει το σώ- 
μα σου να σβήσει, πριν σβήσει 
η σκέψη σου. (Κωνσταντίνος 

Τσάτσος)

l Ο Θεός δεν ζητά συνηγόρους, 
που να προβάλλουν με τα λόγια 
τους την αξία του Χριστιανισμού.
Ζητά υπηκόους, που να δείξουν 
με την υποταγή τους και τον 
άψογο βίο τους τη δύναμη του 
Χριστού.
l Αν γλιστρήσει το πόδι σου, 
μπορείς να επανακτήσεις 
την ισορροπία σου. Αλλ’ αν 
γλιστρήσει η γλώσσα σου, δεν 
μπορείς να επαναφέρεις τα 
λόγια σου.

Πρωτόγνωρα
Δεν συμβαίνει συχνά. Ούτε 

είναι αναμενόμενο. Κι όμως 
έγινε κάτι πρωτόγνωρο. Αλυσίδα 
καταστημάτων εμπορίου 
τροφίμων πήγε κόντρα στο 
στενό της συμφέρον. Για να 
υπηρετήσει αυτό που υπαγορεύει 
το συναίσθημα και οι ηθικοί 
κανόνες. 

Έκλεισε τα καταστήματά της 
την ώρα της κηδείας του ιδιο-
κτήτη ανταγωνιστικής εταιρείας. 

Αποδεικνύοντας πως στον 
κόσμο του επιχειρείν υπάρχουν 
ακόμη κανόνες και αρχές. Αξίες. 
Σε αντίθεση με την πολιτική, 
όπου κύριο μέλημα παραμένει η 
εξόντωση του αντιπάλου.

Μια πράξη, που διδάσκει, 
ότι στον ανταγωνισμό υπάρχουν 
όρια. Που υπενθυμίζει κανόνες 
άγραφους. Για μια δημιουργική 
συνύπαρξη.

Ευτυχώς μένει ακόμη 
κάποιο βάθος στις σχέσεις τις 
ανθρώπινες. Τις καθημερινές.

Δεν τα έχει καταβροχθίσει 
όλα ο Μολώχ του κέρδους και 
της προσωπικής «επιτυχίας».  
Λειτουργούμε ακόμη ανθρώπινα. 
Υπενθυμίζοντας πως στα στήθια 
μας χτυπά μια καρδιά ζεστή. 
Ζωντανή. Λιώνει τον πάγο της 
αποξένωσης. 

Τα πρωτόγνωρα λοιπόν.
Δ.Δ.


