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Πυρσός

Τῌ ΚΑ’ (21ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ ἐν Κιλικίᾳ.

Μεγάλη σημασία για το βίο των χριστιανών έχουν τα 
παραδείγματα των Αγίων της Εκκλησίας.

Οι ιεροί Πατέρες τίμησαν πολλούς μάρτυρες και Οσίους 
με λόγους και εγκώμια. Kι αυτό, για να προτρέψουν τους 
χριστιανούς στον αγώνα της αρετής και τη μίμηση των Αγίων.

Τον άγιο Μάρτυρα Ιουλιανό τον «ἐν Κιλικίᾳ» τον είχαν 
δέσει μέσα σε ένα σάκκο γεμάτο άμμο και δηλητηριώδη 
ερπετά. Τον είχαν ρίξει στη θάλασσα. 

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο εγκώμιό του σ’ 
αυτόν το Μάρτυρα λέει τα εξής:

«Θυμηθείτε τον κατακλυσμό, που έγινε στην εποχή του 
Νώε και την κιβωτό. Και τότε ο δίκαιος ήταν μαζί με τα 
θηρία. Αλλά ο Νώε μπήκε στην κιβωτό άνθρωπος και βγήκε 
άνθρωπος, ενώ ο Ιουλιανός μπήκε στο σάκκο με τα ερπετά 
άνθρωπος και βγήκε Άγγελος. Ο Νώε μπήκε από τη γη και 
βγήκε στη γη. Ο Ιουλιανός μπήκε από τη γη και πήγε στον 
ουρανό...»   

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς
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EΛΕΓΧΕΤΑΙ
Σε στιγμή έξαρσης το είπε: “τι είναι η ζωή του θνητού ανθρώπου 

παρά μόνο δρόμος;”
Η ζωή λοιπόν, είτε το θέλουμε, είτε όχι, είναι περπάτημα. Πορεία. 

Ένας δρόμος. Ένα πέρασμα. 
Με αφετηρία και τέρμα. 
Όλοι τον βαδίζουν. Ο καθένας με τον τρόπο του. Θέλουν κάποιοι 

να κυριαρχήσουν. Να πλουτίσουν. Να προλάβουν κάτι, χωρίς ίσως 
να ξέρουν τι. Να μεταδώσουν νοοτροπίες. Απόψεις. Ιδέες. 

Υπάρχουν και κάποιοι, που κάτι θέλουν στους άλλους να 
μεταδώσουν. Πύρωμα καρδιάς ίσως. 

Δεν βιάζονται τούτοι να μπουν στα τραίνα που γύρω μας 
κυκλοφορούν. Κι είναι τούτα της οικονομίας. Του συμφέροντος. Της 
ηθικολογίας. 

Αυτά, άσχετο αν δεν το βλέπουν, όλο σ’ αδιέξοδα βγάζουν. 
Ο γέρος του ποιητή συνεχίζει όμως να συμβουλεύει: “Διαβάτη, να 

σε χαρώ, περπάτησε, περπάτει...”
Όλο να περπατούμε πρέπει. Κρατώντας ψηλά πάντα την πίστη 

την ακέραιη. Της μεταφυσικής ελπίδας της ψηλάφηση. Τον παράγοντα 
εκείνο που νόημα δίνει στη ζωή. Και ουσία. Και γεύση. 

Και θα την περάσουμε την πύλη. Πρώτα ο Θεός... Κι η πύλη 
τούτη θα οδηγεί επιτέλους στην Αιώνια Μεγάλη Χώρα. Κοντά στον 
Πατέρα. 

Υπακούοντας στου Αποστόλου Παύλου τα λόγια, μ’ ένα στόμα 
επαναλαμβάνουμε: “νοοῡμεν ἅ λέγεις”.

Μια υπόσχεση χωρίς μεγάλα λόγια. 
Όταν θα δώσει ο Θεός να πάμε, θα είμαστε εμείς, που θα ψάλλουμε 

ύμνο δοξαστικό και επινίκιο στο Λυτρωτή.
Δεν ξεχνούμε το βασικό: Ό, τι κουβαλούμε, ελέγχεται.

+ο π. Γ.
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- Γιατί άφησες το σακάκι σου στο κέντρο;
- Πήγα μια βόλτα. Ήθελα να δω, πόσο τίμιοι είναι οι 

άνθρωποι.
Ευρύτητα πνεύματος λοιπόν.

γ. 

Ι ρ ι δ ι σμο ί

Μην κάνετε τον δάσκαλο στον 
σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος 
να τον διδάξετε είναι να τον κάνετε 
ευτυχισμένο.

Ο γάμος είναι μια διαρκής 
περιπέτεια που μας βοηθεί εν τούτοις 
να ανακαλύψουμε τον αληθινό εαυτό 
μας,  τον ψυχικό κόσμο του άλλου 
φύλου και να γνωρίσουμε τον Θεό.

Η οικογένεια είναι “παλαίστρα” 
και “γυμναστήριο”. Τον σύντροφό 
σας επομένως θα τον αποδέχεστε 
όπως είναι, με τις αδυναμίες και 
τις ιδιοτροπίες του, και όχι όπως θα 
θέλατε να είναι.

Προσπαθήστε να καταλάβετε τον  
ή τη σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι 
ο άνδρας σκέπτεται με τη στεγνή 
λογική και η γυναίκα με την καρδιά.

Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε 
τη γνώμη σας και να διορθώσετε με 
τη βία τον σύντροφό σας. 

Φροντίστε καλύτερα να διορθώ-

σετε τον εαυτό σας. “Η αγάπη ζει με 
την αρμονία των αντιθέσεων”.

Με την πίστη, την υπομονή 
και την αγάπη αντιμετωπίζουμε 
νικηφόρα όλες τις δυσκολίες της 
ζωής.

Ο μεγαλύτερος εχθρός της 
συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός. 
Δεν μας σώζει επομένως η επίθεση 
κατά του συντρόφου μας, αλλά η 
επίθεση κατά του εγώ μας.

Το καλύτερο παράδειγμα για 
τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο 
πατέρας την μητέρα τους και η 
μητέρα τον πατέρα τους.

Το μυστικό της οικογενειακής 
γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να 
συγχωρεί.

Ο γάμος είναι “μυστήριο μέγα”, 
που αρχίζει μέσα στην Εκκλησία και 
ανανεώνεται με τη Θεία Λειτουργία 
και τα μυστήρια της Εκκλησίας.

Βασίλειος Δ. Χαρώνης
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Έργο της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που 
προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και 
αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι ο αγιασμός των πιστών, 
οι οποίοι με τη θεία μετάληψη αποκομίζουν την άφεση των 
αμαρτιών τους, την κληρονομία της βασιλείας των ουρανών και 
κάθε πνευματικό αγαθό.

Σ’ αυτό το έργο και το σκοπό συμβάλλουν οι προσευχές, οι 
ψαλμωδίες, τα αγιογραφικά αναγνώσματα και όλα εκείνα που 
τελούνται και λέγονται στη διάρκεια της Λειτουργίας. Μέσα σ’ 
αυτά είναι σαν να βλέπουμε σ’ έναν πίνακα ζωγραφικής ολόκληρη 
τη ζωή του Χριστού, από την αρχή ως το τέλος της. Γιατί ο 
καθαγιασμός των δώρων, η ίδια δηλαδή η θυσία, διακηρύσσει το 
θάνατο, την ανάσταση και την ανάληψή Του, καθώς τα δώρα 
αυτά μεταβάλλονται στο ίδιο το σώμα του Κυρίου, σ’ αυτό που 
σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε. 

Όσα προηγούνται της θυσίας φανερώνουν τα γεγονότα που 
έγιναν πριν από το θάνατο του Κυρίου, δηλαδή την έλευσή 
Του στον κόσμο, τη δημόσια εμφάνισή Του, τα θαύματα και τη 
διδασκαλία Του. Κι εκείνα που έπονται της θυσίας συμβολίζουν την 
κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, την επιστροφή 
των ανθρώπων στο Θεό και την κοινωνία τους μαζί Του. 

Οι πιστοί που εκκλησιάζονται και συμμετέχουν σε όλα αυτά 
με προσηλωμένο το νου, γίνονται πιο σταθεροί στην πίστη, πιο 
θερμοί στην ευλάβεια και την αγάπη τους προς το Θεό. Με 
τέτοιες λοιπόν διαθέσεις αξιώνονται να πλησιάσουν τη φωτιά των 
Μυστηρίων και να μεταλάβουν με κάθε ασφάλεια και οικειότητα. 

Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας

Απαρχές



ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες
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Oydet ote. . .

“... περπατώ μονάχη μου την πονεμένη και τραχεία πορεία μου, 
ουδέποτε αισθάνομαι μοναξιά να με βασανίζει! Ποτέ δεν βλέπω τον γιατρό, 
το Νοσοκομείο μ’ εχθρικό μάτι. Ποτέ δεν αντιστέκομαι σ’ ό,τι μου ζητούν 
να κάνω από φάρμακα, εξετάσεις, έστω κι αν αυτό μου στοιχίζει πολύ. 
Με γλυκύτητα και ηδονή αγκαλιάζω και καταφιλώ τα οδυνηρά μου 
μηχανήματα που εν πολλοίς και πολλές φορές η ιατρική χρησιμοποιεί 
επάνω μου. Ποτέ δεν έχω βαρεθεί το κρεβάτι, γιατί μου γλυκαίνει όλο 
μου το είναι· με σεβασμό, δέος και ευγνωμοσύνη το αγκαλιάζω και το 
καταφιλώ, γιατί ο Χριστός είναι δίπλα μου. Σαν μια ιερή διακονία έχω 
αναλάβει να φέρω εις πέρας την ασθένειά μου· είμαι η “άρρωστη” και 
ταυτόχρονα ο “διακονών” (ο υπηρετών) αυτήν. Πάντα ισχύει μέσα μου ο 
Παύλειος λόγος: “Την διακονίαν σου πληροφόρησον” (να την καταστήσεις 
πλήρη). Εγώ την κρατώ σαν πολύτιμο κόσμημα σφιχτά στα δυο μου 
χέρια, γιατί με ποτίζει γλυκό μεθυστικό κρασί!

Αυτή η διακονία με κάνει νοσταλγό και κράχτη της αιωνιότητος. Η 
πορεία μου στη γη μέχρι τώρα έχει έντονα το αίσθημα του εξορίστου, του 
διαβάτη, του ξενιτεμένου. 

Τα πόδια μου πατούν μεν τη γη, αλλά τα μάτια, η καρδιά, το 
μυαλό πάντα τραβούν ψηλά και με λιώνει εκείνο το αγνάντευμα. Σαν το 
απογαλακτισμένο πρόβατο καρφώνω σταθερά τα μάτια μου στη γλυκειά 
μόνιμη πατρίδα μου. Η άπειρη, αδιανόητη αγάπη του Χριστού μου δεν 
βάζει στην ψυχή μου καμμιά γήινη επιθυμία, κάτι υλικό, πεπερασμένο, 
αλλά η ψυχή μου κολλά σα στρείδι πίσω Του, πάντα βαδίζω “τοις Κείνου 
ίχνεσι!”. Ναι, τώρα, ταιριάζει να πω “επλεόνασας επ’ εμέ την μεγαλωσύνην 
Σου”. (Μου χάρισες, Χριστέ μου, πλούσια τα δώρα της μεγαλωσύνης σου). 

Ένα και μονάχα έχω να σου δώσω στη ζωή μου, Χριστέ μου, και αυτό 
ολόκαρδα σου το έχω δώσει: Το χαρούμενο “ναι” μου”.

Θεόδωρος Βγόντζας
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Tετάρτη, 06.06.2018 

Όταν οι δαίμονες σε βλέπουν γεμάτο φλόγα για την αληθινή 

προσευχή προς τον Κύριο, σου υποβάλλουν την σκέψη ορισμένων 

αντικειμένων που παρουσιάζονται ως αναγκαία. Και έπειτα 

διεγείρουν τη θύμηση που τα συνδέει, παρακινώντας τη διάνοια 

στην αναζήτησή τους. Όπως όμως δεν τα βρίσκει, τη θλίβουν 

δυνατά και την πικραίνουν.

Τότε, στην ώρα της προσευχής, της υπενθυμίζουν τ’ αντικείμενα 

των αναζητήσεων και αναμνήσεών της, για να μην κατορθώσει η 

διάνοια, διασπασμένη από τις συσχετίσεις αυτές, να καρποφορήσει 

στην προσευχή.

Γι’ αυτό ανάγκασε το νου σου, την ώρα της προσευχής, να 

μέινει κουφός. Και βουβός και θα μπορέσεις να ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΣ...

Π.T.

Φύλλα ημερολογίου
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ΔονήσειςΔονήσεις

Η δύναμη της επανάληψης

“Εδώ και λίγα χρόνια στα εργαστήρια της Westinghouse 
στη Νέα Υόρκη έγινε το εξής πείραμα: κρέμασαν κάθετα 
από μια αλυσίδα μια μεγάλη χαλύβδινη ράβδο, μήκους 
τριών μέτρων περίπου, που ζύγιζε περίπου μισό τόνο. 
Παράλληλα με τη ράβδο αυτήν, κρέμασαν από ένα γερό 
σπάγκο, ένα φελλό από μια συνηθισμένη μποτίλια. Ο 
φελλός φυσικά ζύγιζε μόνο λίγα γραμμάρια. 

Ο άνθρωπος που έκανε το πείραμα, είπε: «Τώρα θα 
αρχίσουμε να χτυπούμε ελαφρά τον φελλό πάνω στη 
χαλύβδινη ράβδο και θα δούμε ότι μπορεί να κινήσει τη 
ράβδο». 

Ξανά και ξανά ο μικρός φελλός χτύπησε πάνω στην 
πελώρια χαλύβδινη ράβδο. Για μερικά λεπτά η ράβδος 
έμενε εντελώς ακίνητη σαν να μην αισθανόταν καθόλου 
την ώθηση του μικροσκοπικού φελλού. Έπειτα από 10 
λεπτά όμως, αφού ο φελλός την είχε χτυπήσει εκατοντάδες 
φορές, φάνηκε ξαφνικά σαν να τη διέτρεχε κάποιο νευρικό 
ρίγος. 

Πέρασαν ακόμη λίγα λεπτά και το ρίγος αυτό 
μεταμορφώθηκε σε φανερά ορατές δονήσεις. Αυτές οι 
δονήσεις μεγάλωναν σε ταχύτητα και σε δύναμη και σε 25 
λεπτά, η βαριά χαλύβδινη ράβδος άρχισε να κινείται σαν 
ένα πελώριο εκκρεμές. 

Προσπάθεια. Δύναμη. Επανάληψη. Ο προβληματισμός; 
Έντονος.”
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~Πύρσος~

Δέκα σπουδαία πράγματα
Είναι σπουδαίο
Να γίνεσαι καλύτερος χωρίς διαταγές.
Να χαίρεσαι, χωρίς να υποκρίνεσαι.
Να μιλάς, χωρίς να περιαυτολογείς.
Να δουλεύεις, χωρίς να υποδουλώνεσαι.
Να είσαι ελεύθερος, χωρίς να γίνεσαι ασύδοτος.
Να είσαι τολμηρός χωρίς επίδειξη.
Να είσαι εκδηλωτικός, χωρίς να είσαι επιπόλαιος. 
Να παλεύεις, χωρίς ν΄ απελπίζεσαι.
Να είσαι οδηγός, χωρίς να κομπάζεις.
Να διαλέγεις, χωρίς να περιφρονείς.

Μπορούμε να πούμε θεωρητικά ότι ο Θεός είναι ζωή. 
Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα σε πολλούς ανθρώπους. 
Ένας “ορισμός” για την λέξη “αγάπη” θα ήταν για μένα ο 
εξής: να νεκρωθεί ο παλιός Αδάμ, η πεπτωκυΐα φύση μου και 
να ενωθώ με όλο τον κόσμο. Όπως έκανε ο Αγ. Σιλουανός.
Προσευχόταν για τον κόσμο, έκλαιγε για τον κόσμο. 
Αυτό σημαίνει να νοιώθεις συμπόνια και να κατανοείς την 
κατάσταση πτώσης των αδερφών σου γύρω σου. 

Αγάπη είναι να ενώνεσαι με τον καθένα και με τον Χριστό 
μέσω της Θείας Κοινωνίας”. (Κλάους Κένεθ)
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Ανιχνεύοντας
Το συνέδριο είχε προγραμ-

ματιστεί για τις αρχές Αυγού-
στου.

Μου δόθηκε θέμα, για να πα-
ρουσιάσω.

Τόπος: Το Σούπρασλ (προ-
άστειο του Μπιαλουΐστοκ, Πο-
λωνία).

Συμμετέχουν, νέοι κυρίως, 
από την Αμερική, Ευρώπη, τις  
(πρώην) Ανατολικές χώρες.

Ηγείται ο π. Ιωάννης Ματού-
σιακ από τις Η.Π.Α.

Η όλη προσπάθεια γίνεται, 
πρώτιστα για την πνευματική 
καλλιέργεια των σμμετεχόντων. 
Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία 
για μια αντίδοση πολιτισμού.

Το ξενοδοχείο; Αδιαβάθμητο. 
Ο ποταμός, δίπλα, ελκύει κά-
ποια κουνούπια - γίγαντες.

Το φαΐ; Απρόβλεπτο. Ενώ 
είναι ζέστη, πρώτο πιάτο  σού-
πα... ζεστή. Και νερό; Παγω-
μένο.

Το βράδυ δίνεται η ευκαιρία 
για ένα πλησίασμα των ανθρώ-
πων διαφορετικό. Τα κουνούπια, 
φαίνεται, κοιμούνται...

Παρουσίασα το θέμα. Αγ-
γλικά. Η συζήτηση ήταν ενδια-
φέρουσα.

Την επομένη επιστρέφω. Χω-
ρισμένοι σε ομάδες συζητούν. 
Εκτός από... έναν. Με πλησίασε 
λοιπόν.

Πρόβαλε απορίαν. Και ήταν 
καίρια. Η ζωή του, λέει, είναι 
πολύ βαρετή. Ζει, γιατί είναι... 
υποχρεωμένος. Δεν υπάρχει κά-
τι άλλο γι’ αυτόν. Όλα τυπικά. 
Τα κάνει, γιατί δεν έχει άλλη 
λύση. Διαφυγή. Βαριέται τα 
πάντα.

Λέγεται, πως η ζωή στην 
Αμερική είναι δύσκολη. Πού δεν 
είναι όμως;

Το ότι εξακολουθεί να συμμε-
τέχει; Θετικό; Ή αρνητικό; Εξαρ-                            
τάται.

Λείπει λοιπόν η ουσία. Το                                  
νόημα. Από πού να το “αγορά-
σει”;

Κάτι πρέπει να γίνει. Να 
πάμε (ξανά) στην αφετηρία. 
Βοηθοί η Αγία Γραφή και ο 
πνευματικός.

Αρχικά, βήμα “σημειωτόν”. Όχι 
“προσοχή”. Και προχωρούμε. 
Χωρίς βιασύνη.

Εκείνος θα ευλογήσει. Σίγου-
ρα.

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”) 



«οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;» (Λουκ. ιζ΄ 17)

Η παράξενη αυτή ανθρώπινη παλινδρόμηση διακρίνεται και στην 
καθαρά προσωπική πορεία του κάθε ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος 
δοκιμάζει την πλησμονή, παίρνει το δρόμο της αποστασίας. Κυρτώνεται 
κάτω από το βάρος των δοκιμασιών και την πίεση των θλίψεων. Τότε 
ξυπνά απότομα. Ξαφνικά αναζητεί το λόγο της παρηγοριάς. Το χέρι 
της βοήθειας, που προσφέρει ο παντοδύναμος Πατέρας.

Η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται από το μακρινό παρελθόν. Από 
τους προγόνους μας. Μέχρι και το παρόν. Η δική μας ιστορία δεν 
γράφεται σε άλλο πλάνο. Δεν παρουσιάζει δείγματα διαφορετικής 
γραφής.

Σήμερα, η ευκολία που δίνει η σύγχρονη διάρθρωση της ζωής, κάνει 
τον άνθρωπο να μπαίνει στο ξέφρενο πανηγύρι της υλοφροσύνης. Στην 
αμέτρητη απόλαυση των γήινων αγαθών. Λησμονεί μονομιάς το Θεό. 
Διακόπτει κάθε δεσμό με το πρόσωπό Του.

Συχνά ξεχνάμε να πούμε «ευχαριστώ». Διαφοροποιούμε το δρόμο 
μας. Τρέχουμε με ανεμελιά σε μια άλλη κατεύθυνση. Οργανώνουμε τη 
ζωή μας, χωρίς να Τον σκεφτόμαστε. Χωρίς να Τον υπολογίζουμε.

Τελικά, δεν είναι οι θεωρητικές τοποθετήσεις που απομακρύνουν το 
σύγχρονο άνθρωπο από το Θεό. Ούτε η πεποίθησή του ότι η επιστήμη 
πήρε τη θέση του Θεού. Η τωρινή μας αποστασία είναι υποπροϊόν του 
χορτασμού. Της πλαδαρότητας. Της νάρκης που μας τύλιξε μετά την 
ασυγκράτητη χρήση των σύγχρονων ανέσεων.

Τι θα χρειαστεί, για να συνέλθουμε; 
Επίσκεψη του πόνου; Της λύπης; Του στεναγμού; Της οδύνης;

+ο π. Γ.

Κ ύ μ ατα Ε λ π ί δ α ς . . .

a 11 Πυρσός
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Ψηφίδ
ες
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

Πώς να κρίνω το λάθος σου, δίχως 
να ξέρω το «πριν» και το «μετά» σου; 
«Πριν» πόσο πάλεψες με τα πάθη σου, 
πόση οδύνη μετάλαβες, πόσες φορές ήλπισες 
και απελπίστηκες μαζί. Και το «μετά» σου; 
Κανείς δεν θα μάθει πόσο έκλαψες, μετάνιωσες, 
αισθάνθηκες ή απώθησες, είδες ή έκρυψες το 
λάθος στο βυθό της ύπαρξής σου. Όχι, δεν 
μπορώ από μια στιγμή να κρίνω μια ζωή. 
Γιατί ξέρω καλά, πως δεν είσαι το λάθος σου, 
μήτε η επιτυχία σου, ούτε το φως, αλλά ούτε 
το σκοτάδι σου. 

Την ίδια στιγμή που περπατάς στον 
παράδεισο κοιτάς με λοξές ματιές την κόλαση. 

Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αντιφατικός. 
Γι αυτό και η κρίση ανήκει σε Εκείνον, που 
ξέρει αυτά, που κανείς ποτέ δεν έμαθε στις 
ειδήσεις ή στα πρωτοσέλιδα της ανθρώπινης 
εμπάθειας και υποκρισίας. Μονάχα ο Θεός 
μπορεί να κρίνει τη ζωή σου, γιατί εκείνος 
ξέρει τη γυμνή αλήθεια της ψυχής σου.

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Κόρη μου, 
Μπορεί να θέλει να μας ληστέψει. Να μας 

βάλει στην αγκαλιά του. Μ’ ένα εκατομμύριο 
ελπίδες. Κι υποσχέσεις.

Μπορεί… Χίλια “μπορεί”.
Ποιος είπε, πως σ’ αυτό μπορούμε να 

στηρίξουμε τη ζωή μας;
…πατρικά

a 13 Πυρσός
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∆ονήσεις

Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο 
τέλος θα δεις να σου απομένουν 
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. 
Που σημαίνει: Με άλλα τόσα την 
ξαναφτιάχνεις. 

Οδυσσέας Ελύτης

Τι είναι μοναξιά; Μοναξιά είναι να κρατάς στα 
χέρια 

σου ένα λουλούδι και να μην
 έχεις πού να το δώσεις...

Τάσος Λειβαδίτης
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Αντισταθμίσματα

ΜΕΣΑ στις μεγαλειώδεις 
υπερπαραγωγές ο κάθε άφωνος 
ή ατάλαντος ερμηνευτής μπορεί 
να αναδειχθεί σταρ. Έτσι 
ο Α.Μ. κάνει θριαμβευτική 
καριέρα εν μέσω φωτιστικών 
εφέ, χωρίς κανένας να 
επισημαίνει, προσπερνώντας 
την επιμελώς στημένη εικόνα, 
ότι τραγουδάει σαν τραγί που 
το σφάζουν. Έτσι έχει γεμίσει 
ο τόπος από crossover (τι όρος 
κι αυτός!) τραγουδιστές που 
αποθεώνονται τραγουδώντας 
το ίδιο κακά τις κλασσικές 
άριες, όσο και τα εύπεπτα 
σουξέ. Μια τέτοια περίπτωση 
είναι οι II Volo που 
εκπροσώπησαν εφέτος την 
Ιταλία στη Γιουροβίζιον για να 
ενθουσιάσουν (για όνομα!) με 
το άτεχνο και ψευδοπερατικό 
(δηλαδή ποιοτικό;) ύφος με 
το οποίο ερμήνευσαν το 
παλιομοδίτικο τραγούδι τους. 

Φρούτα και αυτοί μιας 
εποχής όπου η μουσική χάνει 
τη δύναμή της μπροστά στην 
εικόνα, η οποία με τη βοήθεια 

της τεχνολογίας λάμπει όλο και 
πιο εντυπωσιακή, μεγεθύνεται, 
καταπίνει τα πάντα. Τέχνη 
(εκτός από τεχνική) είναι και 
η δημιουργία ενός ωραίου 
εικαστικού περιβάλλοντος. 

Είμαι όμως περίεργος να 
δω τι θα συμβεί: Μα το κοινό 
του μέλλοντος θα μπορεί να 
εκτιμήσει και την όμορφη 
μελωδία, αν η μουσική θα 
συνεχίσει να μιλάει μέσα 
του όπως μιλούσε κάποτε, 
αν η ανθρώπινη φωνή θα 
εξακολουθήσει να είναι το πιο 
μαγικό όργανο του κόσμου ή 
αν το φως που βγαίνει από 
τις υπερσύγχρονες τεχνικές 
εγκαταστάσεις στις αίθουσες 
συναυλιών (πόσο υπερβολικά 
τα χιλιάδες κινούμενα λαμπιό-
νια στην αίθουσα που φιλοξε-
νήθηκε η Γιουροβίζιον) θα κα-
ταπιεί τα πάντα και θα 
κυριαρχήσει σε έναν κόσμο εύ-
κολων εντυπώσεων που όμως 
θα στερείται ψυχής και ουσίας. 

(«Το Βήμα»)
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Λιβ 
  [Έφη Πυρπάσου, εκδ. Ταξιδευτής]

Εικονογράφηση: Νεκτάριος Ντελιγιώργης

“Μια φορά κι έναν καιρό, λοιπόν, η Λιβ, η λιβελούλα γύρναγε 
μετά από μια εκδρομή με τους φίλους της [...] στη λίμνη. [...] 
Ήταν πολύ χαρούμενη. Είχε μαζέψει μάλιστα κάτι ψιλά ψιλά μοβ 
λουλουδάκια για να τα πάει στη μαμά της.”

Η μαμά της όμως δεν ήταν εκεί. Δεν απάντησε, όταν η Λιβ 
την φώναξε. Κατάλαβε τότε η λιβελούλα, πως κάτι παράξενο 
συνέβαινε. 

“- Πού είναι η μαμά μου λοιπόν; Ταξίδι;
 - Όχι, της απάντησε ο μπαμπάς της.
 - Πέθανε;”

Η Λιβ ήταν μικρή και δεν ήξερε τι πάει να πει “πέθανε”. Δεν 
ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Ήξερε μόνο, πως ήθελε να βρει τη μαμά 
της. 

Με οδηγό ένα όνειρο που είδε, ξεκινά το μεγάλο της ταξίδι, 
για να τη συναντήσει. Θα βρει πολλούς στο δρόμο της, που θα 
την βοηθήσουν να το ολοκληρώσει. 

Μια ιστορία που μιλά για τη ζωή, τον θάνατο και την 
αγάπη που δεν χάνεται ποτέ... 

Θ.

Καθ’      οδον

a 17 Πυρσός



Είναι γεγονός, πως σήμερα 

 «ο κόσμος μετακόμισε στο απάνθρωπο…
 μιλάει μόνο με σήματα
 μεσ’ στην οχλαγωγία της ερημιάς
 στις φαντασμαγορίες του τίποτε» (1)

Έτσι ποιητής του σήμερα, λιτά, λυρικά, υπογραμμίζει την 
πραγματικότητα. Θρηνεί την ηθική κρίση του μεταπολεμικού ανθρώπου. 
Τη ματαίωση των συλλογικών οραμάτων. Την αδιέξοδη αναζήτηση 
νοήματος. Συγκίνησης. Χαράς. Πάθους σ’ έναν κόσμον κενό. Έναν κόσμο 
που όνειρο διαφυγής δεν αφήνει. 

Σ’ ένα κλίμα παράνοιας κινείται. Και σκοτεινιάς. 
Όλοι γύρω κλεισμένοι στου εαυτού τους το κουκούλι παραμένουν 

απόβλητοι της (κάθε) κρίσης. Παραμερισμένοι στο περιθώριο της ζωής. 
Ανήμποροι να βλέπουν το γκρέμισμα της σιωπηρής τους ευωχίας. Κι όλοι 
γύρω εξακολουθούν κανονικά ν’ αναπνέουν. 

Ανερμάτιστοι παραμένουν. Κι ανεπίδεκτοι. Κι όλο παρατηρούν με 
ηττοπάθεια πάντα, το κενό της ύπαρξής τους να δραστηριοποιείται. 

Δεν είμαστε εναντίον των ηρώων. Αντίθετα. Σημαία ν’ ανυψώσουμε, 
αναζητούμε. Της διαμαρτυρίας. Και της οργής.

Ν’ αποφύγουμε, θέλουμε, την (τελευταία άραγε;) ουτοπία. 
Να ανθίσουμε κάποτε στη στιγμή της δικαίωσης. 
Ταλαιπωρηθήκαμε ήδη στους διάφορους χώρους της εμπειρίας 

αναζήτησης του πολιτισμικά υπέρτερου. 
Η αίσθηση τούτη, τελικά, στη μυθοπλασία οδηγεί. Κι όλο υποθέτουμε, 

πως γράφουμε μυθιστόρημα μαθητείας. Σε τι όμως; 
Φαίνεται, πως ιδιαίτερα σήμερα, οι αθώοι, οι αγωνιστές, οι γνήσιοι 

ιδεολόγοι απουσιάζουν από το γιγάντιο βιβλιοπωλείο της πόλης. 
Χρειάζεται λοιπόν να τους παραγγείλουμε.

Η νύχτα μας είναι αδύνατο να γίνει πιο σκοτεινή. Σαν υπνοβάτες 
κυκλοφορούμε υπογραμμίζοντας τη ρευστότητα της προσωπικότητας μας. 

[Θα βρέξει]

Σπαράγματα

Πυρσός 18 b
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Σε μια σπουδή της ψευδαίσθησης. Με ταυτότητα πλαστή. Στο ψεύδος 
τυλιγμένη της βιοτικής μας διαδρομής. 

Κίβδηλοι λοιπόν καταλήξαμε. 
Ζητείται χάρτης. Σχέδιο γι’ απόφαση. Χωρίς επιστροφή. Προς ένα 

μέλλον χωρίς κρίσεις. Ταλαντεύσεις. Και τα σχετικά. 
Βρισκόμαστε στην έσχατη ώρα, για ν’ αλλάξουμε τον «προορισμό» 

μας. Ένα ευδιάκριτο βήμα ζητείται προς την ωριμότητα. Γι’ αναχώρηση 
μόνιμη από την αθόρυβη τούτη περιπέτεια της καθημερινής ύπαρξης. 

Η λύση; 
Συντριβή των κλειστών κυκλωμάτων. Καταξίωση της ποιότητας. Και 

της αριστείας. 
Στάση στο μετερίζι του 
Στροφή προς τα πάνω. Προς τον ουρανό. 
Και θα βρέξει ελπίδα. Και λύσεις. Και (γιατί όχι;) σωτηρία.

ο π. Γ 

(1) Βλ. Βύρωνα Λεοντάρη, Εν γη αλμυρά, Έκδοση «Έρασμος», Αθήνα 2014     

Η  Χ Ρ Ι Σ Τ ΙΑ Ν Ι Κ Η  Ε Υ Ρ Ω Π Η
“Για την Εκκλησία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια 

οικονομική και πολιτική συνεργασία ορισμένων κρατών, ούτε καν μια 
διακρατική κοινότητα οικονομικοπολιτικών στόχων. Εάν αυτά ή κάτι σαν 
αυτά ήταν η Ευρώπη, δεν θα είχε λόγους η Εκκλησία να τα παρακολουθεί 
και να τα υπερασπίζεται, ακριβώς διότι η Εκκλησία δεν κάνει  πολιτική. 
Η Ευρώπη είναι το πνευματικό ανάστημα του Χριστιανισμού, δεδομένου 
ότι ο Χριστιανισμός εγκολπώθηκε τόσο τη ρωμαϊκή κληρονομιά, όσο 
και την Ελληνική παιδεία και τα εδίδαξε και κατά τους μεσαιωνικούς 
και κατά τους νεωτερικούς χρόνους. Γι’ αυτό ακριβώς η υπεράσπιση 
της ευρωπαϊκής ενότητας, για την Εκκλησία, δεν είναι πολιτική πράξη, 
αλλά πνευματικό καθήκον. Ένα καθήκον διαφύλαξης του χώρου και του 
τρόπου ζωής, ως μορφώματος πνευματικού, από την έκπτωσή του στο 
επίπεδο μιας απλώς πολιτικοοικονομικής γεγονότητας”. 

Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ. Χριστόδουλος
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ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
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Αγαπητέ μου Τάκη ,

“πιστεύω” (Ιω. θ’ 38)

Έχει αποκτήσει κι αυτός το φως του. 
Τώρα αισθάνεται κάτι πολύ δυνατό μέσα του. Σαν να έχει γεννηθεί 

ξανά. Έχει κι αυτός τα μάτια του. Μάτια γερά. Που βλέπουν οξύτατα. 
Εντυπώνονται πρόσωπα. Πράγματα. Σκηνές. Πρόσωπα γονέων. Φίλων. 
Γειτόνων. Συγγενών. Αρχόντων.

Ένα ακόμη δεν είδε. Και το ποθεί πολύ. 
Είναι το πρόσωπο του σωτήρα του. Εκείνον που τον σέβεται βαθειά. 

Που έχει αγωνιστεί γι’ Αυτόν και προπηλακίστηκε μάλιστα. 
Πρώτη έκπληξή του. Η πλάση γύρω.
Δεύτερη. Η στάση των ανθρώπων. 
Τρίτη. Η είσοδός του στην συναγωγή. Στη σφηκοφωλιά των 

φαρισαίων. 
Είδε μάτια να είναι καθρέφτης της ψυχής. Άγρια από θυμό. Πυρωμένα. 

Πεταγμένα έξω από τις κόγχες τους. 
Είδε και άλλα. Ήμερα. Γλυκά. Φωτεινά. Εκείνων των λίγων που δεν 

συμφωνούσαν με τους πολλούς. 
Ο τέως τυφλός βρίστηκε. Περιφρονήθηκε. Αντιμετώπισε παγερότητα. 
Παραμένει όμως αμετακίνητος. Ακλόνητος. Σταθερός. Ομολογητής 

θαρραλέος.
Ομολογεί με θάρρος την αλήθεια. Την πίστη του στον Ευεργέτη του. 
Ο Χριστός τον συναντά. Είναι σαν να του λέει: Είδα τον αγώνα σου. 

Τη σταθερή σου ομολογία. Και ήλθα να σε βρω. Να σου χαρίσω κι ένα 
άλλο φως ασύγκριτο. Το πνευματικό φως της πίστης. Και της αλήθειας 
το φως. Εκείνοι δεν πιστεύουν, όσα θαύματα κι αν δουν. 



Το σκοτάδι μέσα μας, και σήμερα, έρχεται. Ναι. Ο Νυμφίος όμως
δια της Εκκλησίας, που ο προορισμός της είναι η σωτηρία των 
πιστών και μόνο, φέρνει το φως.
Η αποκατάστασή τους στην αιώνιαν και “μένουσαν πόλιν”.
Όχι σε μιαν εγκόσμια κοινωνική οργάνωση. Ή εξουσίαν ανθρώπινη. 
Που τείνει σε μια διαρκή αναζήτηση της υλικής χρησιμοθηρίας. 
Και της πεζής ωφελιμοκρατίας. Όχι.
Η Εκκλησία λοιπόν, στον αλματώδη δρόμο της, προσπαθεί να να 
βοηθήσει τον άνθρωπο στη σύχρονη τεχνική εποχή.
Εμείς; 
Μαζί της; 
Εναντίον της; 
Ουδέτεροι μήπως;

Ο τέως τυφλός ομολογεί Χριστόν. Τον πιστεύει. Και τον προσκυνά. 
Ήλθε και τον βρήκε, χωρίς ο ίδιος να του το ζητήσει. 

Χωρίς να του ζητήσει το έλεός Του, του το έδωσε άφθονο.
Τώρα ήλθε να τον βρει, για να γίνει το φως της ψυχής του. 
Κι αν άλλοι δεν θέλουν να πιστέψουν, αυτός επιμένει. 
Τον αναγνωρίζει ως σωτήρα και Κύριό του. 
Η εποχή μας είναι δύσκολη. Πολλοί θα θελήσουν να μας επιβάλουν 

απόψεις. Θέσεις. Γνώμες. 
Εμείς στις θέσεις μας. 
Ακλόνητοι. Στερεωμένοι.
Τα φουσκωμένα κύμματα θα έλθουν.
Εμείς; Στη θέση μας. Στο νησί μας.
Με τον Σταυρό στην αγκαλιά.
      Με την αγάπη μου, 

               a. G.

Αναπαλμοί

Aλέξης
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Hσυχία της μοναξιάς; Ή μοναξιά της ησυχίας; 
Δική μας πάντα η επιλογή.

* * * 
Το έγραψε;
- “Οι νεκροί μας!...
Και θα πάνε να τσιμπήσουν” (Α. Καμύ)
Κι ο Σολωμός:
- “Και διηγώντας τα...”

* * *

Ένα ρήμα. Κοσμεί τη γλώσσσα μας. Και... περιλαμβάνει τα 
πάντα. Από το Α ως το Ω.

¨Αγαπώ”. Ναι. “Ο νόμος και οι προφήται”

* * * 

Γι αγάπη σήμερα;
Πού; Στην αγορά;
Άδικος κόπος.
Χρειάζεται έρευνα. Στις γωνιές. Ναι. Των ιδρυμάτων. Στα 

“χρυσωρυχεία” τους δηλ. Πού αλλού;

* * *

Την ευχαρίστησα.
Αγαπά. Εφευρετική η αγάπη της.
Κι η αντίδρασή της.
- Μα το θυμάστε ακόμη;
Αφοπλισμός πλήρης. 17β

Xαραμάδα ελπίδας
17Β
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Tέλεια
Η παραμονή μας στο Κουτσκούνι συνεχίζεται. 

Στην κατασκήνωση, μικροί και μεγάλοι, σε κάνουν να νιώθεις όλο 

και πιο οικεία.

Σε εντάσσουν στην οικογένειά τους. Σε θεωρούν δικό τους 

άνθρωπο. Το ίδιο και εσύ. 

Οι συζητήσεις, παρά τα όποια προβλήματα γλώσσας, ατελείωτες.

Τα θέματα ποικίλλουν. Κυρίως σου εκμυστηρεύονται όσα τους 

προβληματίζουν. Και είναι πολλά βέβαια.

Περιμένουν από σένα βοήθεια. Κάποια λύση.

Εσύ διερωτάσαι.

Νιώθεις αδύναμος να δώσεις λύση.

Αν κάνεις λάθος; Αν η απάντησή σου δημιουργήσει προβλήματα, 

αντί να λύσει;

Ευτυχώς υπάρχει ο Θεός. 

Δίνει αυτός τη λύση.

Κατευθύνει τα πάντα. Ακόμη και τις γλώσσες των ανθρώπων.

Η συνεννόηση; Τέλεια.

Δόξα τω Θεώ. 
Κ    
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Στο παλιό το μοναστήρι

Άκου...
Στο παλιό το μοναστήρι, 
σα να ηχούν καμπάνες. 
Τι; Αναστηθήκαν οι παλιοί καλόγηροι; 
Ή η ηχώ δεν έσβησε από τότε, 
που προσκαλούσαν χαρωπά
εσμό τους καλογήρους
στους όρθρους και τα σπερινά; 

Όχι...
Κλαίει η Παναγιά. Κλαίει.
Γιατί; 
Γιατί έμεινε μοναχή.
Κι οι σιωπηλές καμπάνες,
στου θρήνου της τον τόνο,
το ίσο της κρατούν,
σαν τους παλιούς ψαλτάδες.

                             Σ.Σ.

Νύχτα!

Πάρε με στην αγκαλιά σου 
για να σωθώ. (…) 
Πάρε με, νύχτα, 
στην αγκαλιά σου 
και να χαθώ στο σκότος σου,
γιατί πολύ επιθύμησα
το άλλο φως. 

Χρήστος Μαλεβίτσης
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Θάλασσα! Θάλασσα!

Και κάθισα στον γαληνό σου όρμο, 
στο βραχάκι.
Το γαλανό σου εύρος ν’ αντικρύσω.
Μουσική θεοκίνητη αργοσάλεψε κάποτε. 
Και της γης το ανάχωμα δέχτηκε 
την πρώτη ζωούλα που σκίρτησε 
στα δικά σου τα σπλάχνα, ενώ
τη νανούριζε τ’ απαλό σου το κύμα. 
- Της λαμπρόχυτης μέρας βλογημένη αρχή.
- Της Εσπέρας μυρωμένο τελείωμα
Μεγαλείο απροσπέλαστο αναδίνει ο βυθός σου, 
όταν βογγά και βρυχιέται  το κύμα σου. 
Μα, όταν ριγεί η γαλάζια ποδιά σου,
σε χαϊδεύω απ’ το φρύδι κάποιου πλεούμενου.
Κι όταν κάθομαι ξέγνοιαστη 
στ’ ακρογιάλι το λιόχαρο 
αφουγκράζομαι στον εξαίσιο ρυθμό σου.
Παλμέ της ζωής!
Αντηχείς στ’ απόμακρα, στ’ απροσμέτρητα ύψη. 
Για να σμίξεις τα χρώματα. 
Να διπλώσεις τον ήλιο στη γαλάζια σου έπαρση.
Άφησέ με να γείρω στ’ ανάλαφρο λίκνισμα.
Να φιλήσω το δροσάτο σου μάγουλο. 
Να γευτώ της Ποίησης το
ριγηλό προανάκρουσμα, όταν 
παιχνιδίζει η φτερούγα του γλάρου
στον αφρό του κυμάτου σου. 

Ευαγγελία Δ. Παπαχρήστου - Πάνου 
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Να δοκιμάσουμε

Ελληνίδα πρωταθλήτρια δέχεται πρόταση έναντι 500.000 ευρώ να 
συμμετάσχει με τα τουρκικά χρώματα! Χωρίς να έχει καμμία οικονομική 
υποστήριξη από την Ελληνική πολιτεία, απαντάει: Όχι. 

Δεν προκαλεί εντύπωση που αρνήθηκε. 
Η πατρίδα  και η σημαία για τους αθλητές, είναι πάνω απ’ όλα.
Η Ελλάδα είναι το παν για τον λαό. Ό,τι και να γίνει. Ώσπου θα χτυπά 

φλέβα ελληνική, η Ελλάδα θα ξαναγεννιέται.
Έτσι απαντούν, όσοι είναι ελεύθεροι στο πνεύμα. Ανυπότακτοι στα υλικά 

αγαθά. Ανυστερόβουλοι στις προκλήσεις των εχθρών της πατρίδας. 
Η Ελλάδα δεν πωλείται. Δεν απαλλοτριώνεται. 
Μέσα στην κάθε λογής μιζέρια υπάρχουν οι φωνές και οι ενέργειες κάποιων 

ανθρώπων, που σηκώνουν ψηλά το λάβαρο της αξιοπρέπειας. Και της τιμής. 
Σήμερα, που όλα μετρούνται με το χρήμα, νεαρά παιδιά το προσπερνούν. 

Δίχως δεύτερη σκέψη. Χωρίς υπολογισμούς και μετρήματα. 
Η πατρίδα, η ιστορία, ο τόπος, οι άνθρωποι έχουν ρίζες βαθειές. Τόσο που 

τίποτα δεν τις ξεριζώνει. 
Αλλοίμονο αν πέσει το δέντρο της πατρίδας. Αν οι καρδιές αδειάσουν 

από πατρίδα. Ο τόπος χάνεται μαζί με την ελπίδα. Της ανανέωσης. Της 
αναγέννησης. Της ζωής. 

Πώς μια πατρίδα θα φτιαχτεί, θα μεγαλουργήσει; Πώς το ζυμάρι δίχως 
ζύμη θα φουσκώσει; 

Χωρίς ανθρώπους τόπος δεν γίνεται. Λύση λοιπόν; Ναι. Να στεριωθεί η 
αγάπη στην πατρίδα, πάνω στην πίστη. 

Αυτή γιγάντωνε τους αγωνιστές της ελευθερίας. 
Ξυπνούσε τους πονεμένους Έλληνες. 
Πύρωνε τις καρδιές με τον πόθο της λευτεριάς. 
Άνοιγε το δρόμο του ήθους και της αρετής.
Σήμερα; Πόσο απέχουμε από τα ιδανικά τούτα; Το προσωπικό όφελος 

προσπέρασε το κοινό καλό. 
Πολύς δρόμος μας μένει ακόμα, μέχρι να φτάσουμε στο «εμείς» του 

Μακρυγιάννη. 
Δρόμος καθόλου εύκολος. Μα πρέπει, χωρίς άλλο, να δοκιμάσουμε.

ΔΔ



Εξομολογήσεις
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), τον 

π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υπενθυμίσεις:
1.

2.

3.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού 
μεταξύ 5:00 - 7:00 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο: 22432401 (π. 
Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).
Ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7:00 -11:00 π.μ. και 5:00 - 7:00 μ.μ. 
καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (22459760,  22459763), από  τις 7:30 π.μ. - 5:30 
μ.μ.  καθημερινά.
Την Παρασκευή 15 Ιουνίου στις 8:30 μ.μ. θα γίνει Αγρυπνία.

Καταπέλτης η δήλωσή σου, Πρόεδρε.
«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».
Χαρακτηριστική η παράμετρος.
Απόφθεγμα για μας τους νεώτερους:
«Ανθ’ ημών Γουλιμής».
Για πόσο άραγε ακόμη θα ταλανίζει τους ανθρώπους τούτη η 

πραγματικότητα;
                                               Ούτις

ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  
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“Σ’ αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενάζει, ο καθένας μας 
χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε 
τον άνθρωπο όπου κι βρίσκεται”. 

Γιώργος Σεφέρης
91900-1971), έλληνας ποιητής, 

Νόμπελ λογοτεχνίας 1963
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