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Πυρσός

Τῌ Z’ (7ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σῴζοντος.

Ο Άγιος Σώζων δεν ήταν ούτε πλούσιος ούτε ιερέας της 
Εκκλησίας. Ήταν ένας βοσκός, που έβοσκε στο βουνό τα 
πρόβατά του και με πολύ κόπο έβγαζε το ψωμί του, για να 
ζήσει. Τι καλύτερο για έναν τίμιο άνθρωπο;

Αλλά δεν φρόντιζε μόνο για το κοπάδι του. Ήξερε με απλό 
τρόπο να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Να φέρνει ανθρώπους στην 
Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία δεν έχει μόνο σοφούς δασκάλους 
και θεολόγους, αλλά και απλούς ανθρώπους, όπως οι 
πρώτοι Απόστολοι, που με θείο φωτισμό έγιναν κήρυκες του 
Ευαγγελίου.

Με την ίδια απλότητα, ειλικρίνεια και ευθύτητα είχε 
ομολογήσει μπροστά στον ηγεμόνα, ότι ήταν Χριστιανός. 

Ακολούθησαν φρικτά βασανιστήρια μέχρι που παρέδωσε 
την ψυχή του στα χέρια του Θεού.

Μια δυνατή βροχή εκείνη την ώρα σταμάτησε τους 
βασανιστές στην προσπάθειά τους να κάψουν το σώμα του. 

Οι χριστιανοί μπόρεσαν να πάρουν το άγιο λείψανο. 
Η Εκκλησία κράτησε ζωντανή τη μνήμη του αγίου 

Μάρτυρα. 

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς
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TI AΛΛΟ;

“Ελάτε να φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία”.
Γράφτηκε σε μια αφίσα κομματικής νεολαίας. 
Χωρίς να το συνειδητοποιούν, προβλημάτισαν. Η πρόκληση, 

ουσιαστική πρόσκληση για αγώνες. Έρευνες. Αναζητήσεις. 
Ποιοί θα τη φτιάξουν; 
Τα μέλη της νεολαίας; 
Αυτοί που θα προστατεύουν;
Άλλοι; 
Θα τη φτιάξουν με ποια υλικά; Με νέα; Με τα παλιά; Μα τόσο 

καιρό πού ήταν; 
Πώς θα γίνει λοιπόν; Με ιδέες ξεπερασμένες; Με ιδανικά που έχουν 

ξεθυμάνει; Μεθόδους σκουριασμένες; Απόψεις φθαρμένες σαν παλιά 
χαρτονομίσματα; 

Καλό να ελπίζει κανείς. Διατρανώνεται η ελπίδα όμως με πομπώδεις 
διακηρύξεις; Αφισοκόλληση; Συνθήματα νερόβραστα; 

Χρειάζεται μια συνειδητοποιημένη απομάκρυνση από τον 
χρεοκοπημένο υλιστικό κόσμο μας. 

Μια στροφή στον μόνο δυνατό. 
Όχι κάτι αφημένο στα ράφια. Παραμελημένο.
Στροφή όμως σημαίνει αψήφηση των σειρήνων. 
Ποιες είναι οι σύγχρονες σειρήνες; 
Ένας λανθασμένος μοντερνισμός. Προσκόλληση στην καλοπέραση. 

Το να τα θέλουμε όλα έτοιμα. Χωρίς όποια προσπάθεια. 
Ο Θεός; Δεν τον έχουμε ανάγκη.
Μπορούμε να εξοπλιστούμε; 
Να οχυρωθούμε λοιπόν; 
Πόλεμος πρώτα. Της αδράνειας. Και της ανίας. 
Σταθερότητα χρειαζόμαστε. 
Η σύγχρονη κοσμική νοοτροπία παρασύρει τα πάντα. Τα ισοπεδώνει.
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 Ποια η απάντησή μας; 
Έλληνας δημοσιογράφος παρουσίασε σ’ αθηναϊκή εφημερίδα σειρά 

άρθρων του με γενικό τίτλο “Ευημερία = ευτυχία = αρετή”. 
Και σχολίαζε:
“Χορτάστε τον άνθρωπο, γιατρέψτε τον, μορφώστε τον και θα 

δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις, για ν’ αστράψει μέσα του το φως 
της αλήθειας, της ομορφιάς, της αρετής, με μια λέξη: της ανθρωπιάς”. 

Ο δημοσιογράφος λοιπόν επιμένει, πως η ζωή είναι δυνατό ν’ 
αρκεστεί σ’ αυτά. 

Η ανθρωπιά; Ναι. Χρειάζεται. Είναι αρκετή όμως; Και μάλιστα 
αυτής της μορφής; 

Μήπως περιορίζουμε έτσι τη ζωή μας, απλώς, στα υλικά πλαίσια;
Η ανθρωπιά άραγε μπορεί να έλθει μόνη της; Χωρίς συμπόρευση 

με ότι άλλο;
Ο χορτασμός; Η υγεία; Η μόρφωση; Αρκούν;
Και κάτι άλλο. Όποιος έχει κατακτήσει τούτα, μπήκε στην 

τελειότητα;
Μήπως χρειάζεται και κάτι άλλο;
Και το: “οὐκ ἐπ’ ἄρτω μόνῳ” πού πάει; 
Οι μισές αλήθειες είναι καιρός να σταματήσουν. 
Χρόνος γι’ αστεία δεν υπάρχει πλέον. 
Καιρός για δράση λοιπόν. Για προσγείωση. 
Να δούμε μπροστά απτά. Όχι ουτοπιστικά. Χιμαιρικά. Μα 

ρεαλιστικά επιτέλους. 
Να μη ξεχνούμε το πνεύμα. Τα ιδανικά. Την πίστη στο Θεό.
Χωρίς αυτά, τι ζωή θα έχουμε; 
Ανοημάτιστη ασφαλώς. Τι άλλο; +ο π.Γ.
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Στην Κατασκήνωση. Περπατώ. Αναγκαστικά.
Με βοηθά. Τον ευχαριστώ. 
Του δίνω την ευχή μου.
Απάντηση:
-Ευχαριστώ πολύ.
Φαίνεται ότι το χαίρεται. γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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Η υπακοή μεταξύ των βασικών αρετών έχει αποδειχθεί ότι 

κατέχει την πρώτη θέση. Διότι ανατρέπει προηγουμένως την 

οίηση και γεννά στη συνέχεια την ταπεινοφροσύνη. 

Ως εκ τούτου γίνεται σε αυτούς, που ευχαρίστως την δέχονται, 

θύρα, που οδηγεί στην αγάπη του Θεού. 

Αυτή την υπακοή αθέτησε ο Αδάμ και γκρεμίστηκε στα βάθη 

του Άδη. 

Την υπακοή αγάπησε ο Κύριος, κατά την ενανθρώπησή Του, 

υπακούοντας μέχρι θανάτου στον Πατέρα, χωρίς με τη θυσία Του 

να ελαττωθεί σε τίποτε η Θεία μεγαλειότητά Του. Και αυτό, για 

να ανατρέψει το κακό της παρακοής του Αδάμ μέσω της υπακοής 

Του. Και για να επαναφέρει στην μακάρια και αιώνια ζωή εκείνους, 

που θα ζήσουν με υπακοή. 

Εκείνοι λοιπόν που θέλουν να παλέψουν τη διαβολική οίηση, 

πρέπει κυρίως να βάλουν ως αρχή την υπακοή. Διότι αυτή θα 

υποδείξει σε μας σταδιακά, με απλανή τρόπο, τους δρόμους όλων 

των αρετών.

Άγιος Διάδοχος Φωτικής

Απαρχές
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Ηλιακτίδες

H oyra
H αλήθεια περί του προσώπου του Χριστού, όπως την εξέφρασε 

ο Απόστολος Πέτρος, εν ονόματι των Μαθητών, μια αλήθεια που 
συνιστά την πίστη, την αίσθηση και την εμπειρία της Εκκλησίας. 
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο Χριστό, ως το κλειδί που ερμηνεύει 
την ιστορία. 

Ακόμα και όσοι Τον αρνούνται, ουσιαστικά Τον ομολογούν. Οι 
επιθέσεις τους στο πρόσωπό Του δείχνουν ότι ο Χριστός είναι 
κύριος της ιστορίας. 

Τελικά, ο Χριστός “ήλθε ίνα ζωήν έχωμεν και περισσόν έχωμεν!!!”. 
Συγκρούστηκε με τον θάνατο, για να μας ελευθερώσει απ’ αυτόν 
και να μας χαρίσει ζωή. Γι’ αυτό και οι προσβολές του προσώπου 
του Χριστού δεν είναι τυχαίες, ούτε αποσκοπούν στον Χριστό. 
Στόχος δεν είναι ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος του οποίου θέλουν να 
αφαιρέσουν τη ζωή.[...]

Η Εκκλησία, ως Σώμα Χριστού, επιβεβαιώνει και φανερώνει αυτή 
τη ζωή στα πρόσωπα των Αγίων, ενώ η εμπειρία της, ως του 
ζωντανού Σώματος του Χριστού, είναι η Θεία Λειτουργία. Εκεί 
όπου βιώνεται εμπειρικά ολόκληρος ο Χριστός και πραγματώνεται 
η Βασιλέια Του. Βέβαια αυτή η εμπειρία, για τον καθένα εξαρτάται 
από την καθαρότητα της καρδιάς του. Η αποδοχή, εν απλότητι, της 
οδού του Κυρίου είναι η θύρα της βιώσεως της Εκκλησίας, ως του 
ζωντανού Σώματος του Χριστού, του οποίου εμείς είμαστε ζωντανά 
μέλη. (Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος)
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Τετάρτη, 2.08.2018 
- Θες να πάμε στη θάλασσα;
- Ναι, το θέλω πολύ! Θα σε ενοχλούσε να έρθει και ο γιος μου 

μαζί μας; Ζήτησε να πάμε θάλασσα. Αν δεν θες, καταλαβαίνω.   
- Θα χαρώ πολύ να έρθει! 
Τους τελευταίους μήνες ο μικρός μου γιος παρουσίασε πρόβλημα 

υγείας. Είναι ευέξαπτος. Αγχώνεται, όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο. 
Και ξεσπά. Η διάθεσή του αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. 
Και όταν έχεις να διαχειριστείς έναν άνθρωπο, στον οποίο επικρατεί 
μόνο το συναίσθημα και καθόλου λογική, τα πράγματα γίνονται πολύ 
δύσκολα. Χρειάζεται λεπτός χειρισμός, πολλή υπομονή, πολλή σιωπή 
και, κυρίως, πολλή αγάπη. 

Είναι πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο εκτός του σπιτιού να διαλέξει 
την αποφυγή. Να μείνει μακριά. Είναι η πιο εύκολη και πρακτική 
λύση. 

Κι όμως, αυτή η φίλη δέκτηκε να συμμετέχει σε αυτή τη χαρά του 
γιου μου! Χωρίς δεύτερη σκέψη. Κι ας έπρεπε να ξεβολευτεί από την 
εκδρομή που ονειρεύτηκε. 

Στη διαδρομή μιλούσε μαζί του για πράγματα που τον ενδιαφέρουν, 
βοηθώντας τον, εν αγνοία της, να μειώσει το άγχος, που ξεκίνησε να 
τον διακατέχει με το που βγήκαμε από το σπίτι. Τραγούδησαν μαζί. 

Επέλεξε μια παραλία, όπου δεν υπήρχε πολύς κόσμος, για να πάμε. 
Κολύμπησε μαζί του. 

Κι όταν ο γιος μου ζήτησε να γυρίσουμε σπίτι, αυτή συμφώνησε 
αμέσως. 

- Χάρηκα που ήμασταν μαζί σήμερα.
 Πρόλαβε να της πει, πριν την αφήσουμε στο σπίτι της. Με ένα 

χαμόγελο στο πρόσωπο! Και ήταν όλη την υπόλοιπη μέρα, «άλλος 
άνθρωπος» στο σπίτι. Ανάλαφρος από το φορτίο που κουβαλά 
αυτούς τους μήνες. 

Πόσο εύκολα μπορούμε να προσφέρουμε χαρά σε ένα συνάνθρωπό 
μας! Μέσα από απλές και μικρές πράξεις. Γεμάτες όμως αγάπη! 

Η ομορφιά του άνθρωπου κρύβεται στην ανθρωπιά του! Κ.

Φύλλα ημερολογίου



Πυρσός 08 b

ΔονήσειςΔονήσεις

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός γύριζε τα χωριά της 
σκλαβωμένης Ελλάδας και ίδρυε σχολεία.

Ο φωτισμένος αυτός άνθρωπος κάποτε βρέθηκε σ’ 
ένα χωριό στη Β. Ήπειρο. Είχαν πολλές εκκλησίες, μα το 
σχολείο τους ήταν ξέσκεπο. Το ρώτησε γιατί και του ΄παν, 
πως δεν έχουν κεραμίδια. Σώπασε ο άγιος. 

Την άλλη μέρα σύναξε τον κόσμο στην αυλή της 
εκκλησίας και τους μίλησε: 

- Αδελφοί μου, είδα τις εκκλησίες σας και τις καμάρωσα, 
μα μάτωσε η καρδιά μου όταν είδα τα παιδιά σας να 
γυρνούν αγράμματα στου δρόμους. Είμαστε σκλάβοι 
στους Τούρκους, δεν γίνεται όμως μεγαλύτερη σκλαβιά 
από την αγραμματοσύνη.

- Δεν έχουμε κεραμίδια, ακούστηκε κάποιος. 
- Θα σας βρω εγώ, απάντησε ο άγιος.
Ζήτησε μια σκάλα. Σκαρφάλωσε στην μια εκκλησία 

και άρχισε να ξηλώνει κεραμίδια.
- Πιάσε...
Είπε. Κανένας δε σάλευε. 
Μη χασομεράτε, πιάστε τα κεραμίδια.
- Αμαρτία δεν είναι; Τόλμησε κάποιος να πει.
- Σε μένα η αμαρτία, απάντησε ο πάτερ Κοσμάς.
Πάλι σιωπή.
- Θα φέρουμε από τα σπίτια μας, πετάχτηκε κάποιος.
Έτσι σκεπάστηκε το σχολείο. 

Αντώνης Τάσιος



a 09 Πυρσός

~Πύρσος~

Γιατί η καθημερινή ειδησεογραφία (εφημερίδα, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση) ασχολείται μόνο με πολιτική 
και οικονομία, με το ποδόσφαιρο και τη μόδα και 
δεν μας λέει ούτε μια λέξη για τον άνθρωπο και το 
πνεύμα, για την ψυχή και την αρετή;

Είναι άχρηστα αυτά; Είχε άδικο ο Σωκράτης και ο 
Πλάτων; Ήταν ανόητος ο Παύλος ή ο Μακρυγιάννης;

Ας μας πουν οι σύγχρονοι παρουσιαστές και οι 
σοφοί αναλυτές! 

Α. Φλογέρας

Πότε θα εννοήσουμε το τρανό μυστικό, 
το μεγάλο μυστήριο, 
τη μοναδική Αλήθεια,
που την είπαν όλοι οι μεγάλοι,
από τον Παύλο τον Απόστολο μέχρι
            τον Παύλο Ευδοκίμωφ,
από τον Γρηγόριο Θεολόγο μέχρι
            τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, 
από τον Ιωάννη Χρυσόστομο μέχρι
            τον Γιάννη Μακρυγιάννη, 
με το λόγο τους και τη ζωή τους. 
Με το πνεύμα τους και με το αίμα τους! 

Α. Φλογέρας
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Ανιχνεύοντας
Έμεινα έκπληκτος.
Η μεγάλη εκείνη αίθουσα, 

αμφιθέατρο μάλλον, ήταν γεμά-
τη.

Επρόκειτο για παγκόσμιο 
συνέδριο του ΕΝΒΙΛΑ.

Μαζί μου η Λένα.
Καθίσαμε σε μια γωνιά.
Εγώ σχεδόν τρομοκρατημένος. 

Θα μιλούσα.
Το θέμα μου;
”Γάμος- Οικογένεια-Διαζύγιο”.
Η Ναταλία τα κανόνισε. 

Έπρεπε, λέει, ν’ ακουστεί και η 
φωνή της Εκκλησίας.

 Όλοι με κύτταζαν παράξενα. 
Ένας παπάς (με ράσα) ανάμεσα 
σε τόσους...

Τί μπορούσε, αλήθεια, να γυ-
ρεύει;

Τί θέση είχε;
Τα ρούχα τους δημιουργούσαν 

δειγματολόγιο. Τα μαλλιά τους. 
Η συμπεριφορά τους. Το ύφος 
τους. Όλα.

Διερωτήθηκα:
- Σε σφηκοφωλιά έπεσα;
Έπρεπε να προχωρήσω 

όμως.
Αφού με παρουσίασαν, ξεκί-

νησα. 

Μεταφράζει Ρωσσικά η Λένα.
Σ’ ορισμένα σημεία της ομι-

λίας μου αντελήφθηκα κάτι σαν 
τριγμούς. 

Κάποιοι, ήταν φανερό, διαφω-
νούσαν.

Προχώρησα.
Λόγω της μετάφρασης, χρεια-

στήκαμε περισσότερο χρόνο.
Απέφυγα, στο τέλος, μια 

- δύο παραγράφους, που δεν 
ήταν και τόσο απαραίτητες.

Κάποτε τέλειωσε λοιπόν.
Επακολούθησε χειροκρότημα. 

Λίγο μουδιασμένο βέβαια. Δεν 
πειράζει όμως.

Η Ναταλία ήταν ενθουσια-
σμένη.

Κάποια αγέλαστα πρόσωπα, 
χαμογέλασαν.

Αλλαγή ατμόσφαιρας.
Πιο φιλική τώρα. 
Ας είναι...
Ήταν και αυτό μια εμπειρία.
Άξιζε τον κόπο.
Θυμήθηκα το: “επί βασιλείς 

και ηγεμόνας...”
 Ο Θεός βοήθησε.
  (από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”) 



«ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε» (Ιω. κα΄ 15)

Μια ερώτηση που έκανε ο Χριστός στον Πέτρο απαντήθηκε έτσι. 
Χωρίς όμως να χρειάζεται απάντηση. 

Παρόλα αυτά ο Πέτρος μιλά. Εκφράζεται. Εκδηλώνεται. Συγχρόνως 
σκέφτεται. Και θυμάται...

Θυμάται το βαθύ βλέμμα του Ιησού στην πρώτη τους εκείνη 
γνωριμία. Ένα βλέμμα στοργικό. Γεμάτο απέραντη αγάπη.

Θυμάται τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Τότε που τον κάλεσε να 
αφήσει τα δίχτυα. Και να Τον ακολουθήσει. Μόνιμα και οριστικά. 

Πάρα πολλές οι αναμνήσεις. 
Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου.
Η ώρα που ομολογεί, ότι ο Χριστός είναι Θεός. 
Θυμάται το Θαβώρ, αλλά και την Γεθσημανή. Την προδοσία. 
Τη σταύρωση. 
Και φυσικά την Ανάσταση. 
Εκείνο το βλέμμα του Κυρίου, όταν έβγαινε από τη “δίκη”.
Ένα βλέμμα, που ξυπνούσε συνειδήσεις.
Δάκρυα φέρνει. Πολλά.
Θυμάται όλες τις ευκαιρίες, με τις οποίες ο Χριστός έδειξε την αγάπη 

του στον Πέτρο. Κι ήταν τόσες!...
Άπειρες ευκαιρίες έχουμε κι εμείς. Αφεθήκαμε στην αγάπη Του;
Ή μήπως τ’ αφήσαμε στης λήθης τη στάχτη μέσα; Ξεχασμένα; 

+ο π. Γ.

Κ ύ μ ατα Ε λπ ί δ α ς . . .
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Ψηφίδ
ες

ΨηφίδεςΨηφίδες

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Ευαγγέλιο της Εκκλησίας, καλή αγγελία της 
στην ιστορία, είναι η αρμονική κοινωνία του 
ανθρώπου με τον Θεό και, κατ’ επέκταση, με τον 
εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τη φύση. 

Έτσι, σωτηρία – όπως μαρτυρεί η λέξη – 
σημαίνει ο άνθρωπος να είναι σώος, δηλαδή 
ακέραιος, ολοκληρωμένος, να μην απουσιάζει από 
τη ζωή του ούτε ο Θεός ούτε ο συνάνθρωπος 
ούτε η φύση. Γιατί κάθε χωρισμός είναι και μια 
μορφή θανάτου: 

Έτσι υπαρξιακός θάνατος – που επιφέρει όλους 
τους άλλους – είναι ο χωρισμός του ανθρώπου 
από τον Θεό. 

Βιολογικός θάνατος ο χωρισμός σώματος και 
ψυχής. 

Κοινωνικός ο χωρισμός ανθρώπου και 
συνανθρώπου.

Και οικολογικός ο χωρισμός ανθρώπου και 
φύσης. 

Σταύρος Φωτίου



Πυρσός

10

∆ονήσεις

Πυρσός04

ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Γιε μου, 
Πώς να ζήσουμε, αλήθεια, χωρίς τον 

άλλο; Τον διπλανό;
Στην “κόλασή”(;) του άλλωστε ανιχνεύω 

της ευτυχίας μου τις στιγμές.
…πατρικά

a 13 Πυρσός

Θ
Ρ
Ο
Ϊ
Σ
Μ
Α
Τ
Α
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∆ονήσεις

 
Αφού η ζωή είναι μια στιγμή
Είναι μόνον ένα λιώσιμο
Δικό μας μεσ’ στους άλλους
Σαν να τους χαριζόμαστε.
 

Μπορίς Παστερνάκ

Πάνω στα σκουριασμένα κλωνάρια της αμυγδαλιάς

ανεβαίνουν χιλιάδες λευκές π
εταλούδες.

Πάνω στη σκουριασμένη ψυχή μας ξεπετάγονται

χιλιάδες λευκοί ανθοί ωσάν τον χιόνι.

Εδώ στο κράτος του θανάτου λ
αμπροφορεί η ζωή. 

Θεοδόσης Νικολάου 
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Αντισταθμίσματα

Ο… Μαξ γεννιέται στις 20 
Απριλίου 1936 στο Στάινχερινγκ. 
Είναι ο πρωτότοκος του 
γνωστού ναζιστικού προγράμ-                        
ματος «Λέμπενσομπορν» για                                           
τη δημιουργία μιας καθαρόαιμης 
άριας στρατειάς στην υπηρεσία 
του Γ’ Ράιχ. Γαλουχημένος ήδη 
από την εμβρυϊκή ηλικία του 
στα ιδεώδη της αποστολής 
του, αδημονεί να αναλάβει τα 
καθήκοντά του ως το τέλειο 
πρότυπο του προγράμματος 
που τον έφερε στον κόσμο. Λίγο 
μετά τη γέννησή του βαφτίζεται 
από τον ίδιο το Χίτλερ και το 
όνομα που του δίνεται είναι 
Κόνραντ φον Κέμπνερσολ. Μετά 
τη σύντομη συμβίωσή του με 
τη φυσική του μητέρα – από 
την οποία βίαια αποσπάται -  
μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον, 
όπου, αντί για νανουρίσματα 
και παραμύθια στα ακούσματά 
του διαχέονται οι ήχοι των 
χιτλερικών χαιρετισμών. 

Σε ηλικία τεσσάρων ετών 
φεύγει για την Πολωνία, όπου 
συμμετέχει σε σχέδιο αρπαγής 
και γερμανοποίησης παιδιών με 
άρια χαρακτηριστικά. 

Στα έξι του, ενώ παρακο-
λουθεί ένα σχολείο εκπαίδευσης 

Πολωνών, συναντά και συνδέεται 
με τον Λούκας, τον λίγο 
μεγαλύτερό του Πολωνό που 
αντιστέκεται ηρωικά αρνού-     
μενος τη γερμανοποίησή του.            
Για παραδειγματισμό το παι-                           
δί υφίσταται τιμωρίες βασανι-
στικές, η ζωή του κρέμεται 
από μια κλωστή και ο Μαξ ή 
Κόνραντ, που προφανώς τον 
θαυμάζει για τις αντοχές του και 
το επαναστατικό του πνεύμα, 
παρεκκλίνει από τα καθήκοντα 
της αποστολής του και τον 
σώζει. Οι ναζιστικές πεποιθήσεις 
του αρχίζουν να κλονίζονται, 
οι αμφιβολίες μέρα με τη μέρα 
πολλαπλασιάζονται και, όταν 
αργότερα μαθαίνει ότι ο Λούκας 
είναι Εβραίος, δεν τον καταδίδει. 
Οχυρωμένος στο κατεστραμμένο 
Βερολίνο, ο Λούκας σκοτώνεται 
από ένα μεθυσμένο στρατιώτη 
και ο Μαξ, εννιάχρονος πια, 
παράξενα φορτισμένος από τη 
θολή ανάμνηση της μητέρας 
του, περιπλανώμενος και 
διχασμένος, περιμαζεύεται από  
τους Συμμάχους, στους οποίους 
και διηγείται την ιστορία του.» 
(Σάρα Κοέν Σκαλί, Μαξ, «Το 
Βήμα»)
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Από την 25η ώρα στην αιώνια ώρα
Το αίνιγμα της σχέσης με τον πατέρα 

[Βιργκίλ Γκεωργκίου, εκδ. Αρμός, 
απόδοση: Μάρω Βαμβουνάκη]

...Αργότερα μετάνιωσα πικρά για την περιφρόνηση που του έδειξα 
τότε. Τα γεγονότα για τα οποία τον κατηγόρησα ήταν ακριβώς έτσι, 
όμως η αλήθεια δεν περιορίζεται στα γεγονότα. Το ίδιο όπως συμβαίνει 
και με έναν άνθρωπο. Δεν είναι μονάχα ο άνθρωπος αυτός τόσων 
χρόνων, ούτε ψηλός τόσους πόντους, ούτε τα τόσα κιλά που ζυγίζει, 
δεν είναι μόνο το τάδε χρώμα των μαλλιών του ή των ματιών του. Ένας 
άνθρωπος είναι σίγουρα όλα τούτα μαζί, όμως υπάρχει πάνω του κάτι 
επιπλέον, πολύ πιο ουσιώδες από τούτα τα χαρακτηριστικά. Έτσι και η 
αλήθεια, είναι μια σειρά από γεγονότα συν κάτι παραπάνω. Πάντα. Το 
να μην υποψιάζεται κανείς αυτό το παραπάνω από τα σκέτα γεγονότα, 
σημαίνει πως δεν γνωρίζει ποτέ του την αλήθεια ολόκληρη... 

Το κάτι, το πάνω από τα γεγονότα που συμπληρώνει μιαν αλήθεια, 
δεν το ήξερα. Ήταν λοιπόν βαριά άδικο να περιφρονώ τον πατέρα... 

Είναι ο γιος-συγγραφέας Βιργκίλ και ο πατέρας-ιερέας Κωνσταντίν 
Γκεωργκίου. Η σχέση τους ανθρώπινη και θεία μαζί.

Όσα δεινά, όσες ματαιώσεις κι αν βίωσε ο γιος, η σταγόνα Θεού 
που ενστάλαξε μέσα του ο άγιος πατέρας, θα φώτιζε αιώνια την 
πορεία του...        
                                                    Κ. Χ.      

Καθ’      οδον

a 17 Πυρσός



ΣΥΝΕΠHΣ: 
Τηρεί τον λόγον του. Τις υποσχέσεις του. Τα καθήκοντά του. Τις 

κοινωνικές του υποχρεώσεις.
Συχνά βρίσκεται μεταξύ πίστης και ζωής. Θεωρίας και πράξης.
Πολλοί οι χριστιανοί που φέρουν τ’ όνομα. Καυχώνται για την 

πίστη τους και τη θρησκευτικότητά τους.
Μιλούν σαν άριστοι πιστοί.
Θέλουν να διδάξουν τους άλλους.
Η ζωή τους; Τελείως διαφορετική. Μεγάλη η διαφορά έργων και 

λόγων. Χαλασμένα ρολόγια.  Πλήρης ασυμφωνία. Χριστιανοί των 
λόγων.

O Μ. Αλέξανδρος ή ο μέθυσος Αλέξανδρος.
Ν’ αλλάξει ζωή ή όνομα;
Αρρώστεια φοβερή. Ύπουλη. Πολύ διαδεδομένη.
Οι λεγόμενοι Χριστιανοί δέχθηκαν το βάπτισμα. Το χριστιανικό 

όνομα. 
Μιλούν με καύχηση για την πίστη τους. Αντιλαμβάνονται το 

μεγαλείο της θρησκείας. Ομολογούν τη θεία προέλευσή της και τη 
δύναμή της, αλλά... χωλαίνουν στην πράξη.

Άρα; Κακοδαιμονία της κοινωνίας;
“Λέγουσι και ου ποιούσι” ταύτιση δηλ. με τους φαρισαίους. Πλήρης.
Δυσφήμηση Χριστιανικού ονόματος.
Αντί ηθική, ανηθικότητα.
Αντί αγάπη, αδιατάρακτη ειρήνη; Μόνο πόλεμοι. Ερείπια. Παντού 

αίμα. Εξοντωτική μανία.
Έτσι βλασφημείται το χριστιανικό όνομα.
“Ο ουν διδάσκων έτερον, σ’εαυτόν ου διδάσκεις. Ο κηρύσσων μην 

κλέπτεις;... Ος εν νόμω Θεού καυχάσαι, δια της παραβάσεως του νόμου 
τον Θεόν ατιμάζεις;”

Εμείς μπορεί να μην τη νιώθουμε. Να θεωρούμε τα πάντα καλά. Οι 
άλλοι όμως; Δεν τους ξεγελούμε. Περισσότερο το Θεό. Έτσι ο κόσμος 
βλέπει.

[Συνέπεια]

Σπαράγματα

Πυρσός 18 b
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Να μη ξεχνούμε. “Ο Θεός ου μυκτηρίζεται.” Και:
“Ούτος ο λαός τοις χείλεσι με τιμά, η δε καρδία αυτού πόρρω απέχει 

απ’ εμού”. (Ησαΐας).  
Και:
“Ου πας ο λέγων μοι Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο  ποιών το θέλημα του 

πατρός μου του εν ουρανοίς”.  
“Ος δ’αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγα κληθήσεται εν τη βασιλεία 

των ουρανών”.
Ομολογία, ναι. Αλλά κι εφαρμογή.
Προσπάθεια να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές Του.
Κύρος και αξία ανεπανάληπτη έχουν οι εντολές, όχι μόνο οι μεγάλες. 
Τις μικρές; Δεν επιτρέπεται να τις παραμελούμε. Να τις παραβλέπουμε. 

Να τις παραβαίνουμε.
 Όσα νομοθέτησε Εκείνος, είναι άξια προσοχής. Μα και εμπιστοσύνης. 

Ενιαία. Αδιαίρετα.
Περιφρόνηση ή και καταπάτηση έστω και μιας είναι ασέβεια.
Πώς γίνεται η καταπάτηση άραγε;
Με τα λόγια. Την αδιαφορία. Τη δικαιολογία. Τη διαστροφή. Τις 

ξένες ιδέες (αιρετικοί).
Με το παράδειγμα. Ορθές και δίκαιες; Μικρές και μεγάλες;
Όποιος και τις ελάχιστες παραβαίνει, ουσιαστικά περιφρονεί τον 

Νομοθέτη. Κατ’ επέκταση, γιατί να εκπλαγεί, αν και ο Νομοθέτης τον 
περιφρονήσει; 

Τα μικρά φέρνουν τα μεγάλα.
Να μην ξεχνούμε.
Τα μικρά είναι το σπέρμα. Η ρίζα των μεγάλων αμαρτιών. Πρόξενος 

μεγάλων κακών.
Λεπτομέρειες. Θα πει κάποιος. Μα υπάρχουν;
Η ζωή είναι άθροισμα των λεπτομερειών. Οδηγεί στο Θεό. Στην 

αιωνιότητα. Η τελειότητα δεν είναι λεπτομέρεια. 
Θα το πετύχουμε με την προσευχή. Τη μυστηριακή ζωή. Το συνεχή 

και αδιάκοπο αγώνα για εφαρμογή όλων των εντολών.
                                                                   Β.



Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

Πυρσός 20 b

Αγαπητέ μου Τάκη , 

“τήρησον τάς ἐντολάς”(Ματθ. ιθ’17 )

Με την απάντησή Του ο Χριστός ερμηνεύει με αυθεντία 
τον Νόμο.

Τονίζει τη διπλή διάσταση της αγάπης. Το πρακτικό της 
περιεχόμενο. 

Η αγάπη, όπως την παρουσιάζει, έχει μια κατακόρυφη 
κατεύθυνση. 

Ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό μέσω της απόλυτης 
υπακοής στις εντολές Του. 

Έχει και μια οριζόντια κατεύθυνση βέβαια.
Ενώνει τον άνθρωπο με τον συνάνθρωπό του μέσω της 

έμπρακτης φροντίδας γι’ αυτόν.
Είναι γεγονός, πως δεν μπορεί κάποιος ν’ αγαπά το Θεό, 

που δεν τον βλέπει, όταν δεν αγαπά τον συνάνθρωπό του, 
που τον βλέπει. 

Οι δύο διαστάσεις της αγάπης είναι τόσο στενά 
συνδεδεμένες, ώστε να είναι αδύνατο να υπάρχει η μια χωρίς 
την άλλη. 

Τελικά, η αγάπη προς τον πλησίον έχει τη βάση της 
στην αγάπη προς το Θεό. Η αγάπη προς το Θεό έχει ως 
αναγκαία έκφρασή της την αγάπη προς τον πλησίον. 

Αγαπώντας κανείς τον πλησίον, αγαπά τον Θεό και 
αγαπώντας αληθινά το Θεό, δεν μπορεί παρά ν’ αγαπήσει 
τον πλησίον.



Ποιος είναι όμως ο πλησίον; 
Για τους Εβραίους περιορίζεται στον ομοεθνή. Στον 

ομόθρησκο. Στον προσήλυτο κάποτε. 
Στην διδασκαλία του Κυρίου δεν είναι μόνο ο οικείος και 

φίλος, αλλά και ο εχθρός. 
Η αγάπη προς τον πλησίον δεν περιορίζεται στα στενά όρια 

της οικογένειας. Των φίλων. Των ομοεθνών και ομόθρησκων.
Απλώνεται πέρα απ’ αυτά. Και αποκτά οικουμενική διάσταση. 

Αυτή η απλόχερη και ανυστερόβουλη προσφορά προς 
τον συνάνθρωπο, ανεξάρτητα από θρησκεία ή καταγωγή, 
υπήρξε ένα από τα χαρακτηριστικά των πρώτων χριστιανών. 
Γνώρισμα των αγίων της Εκκλησίας.

Μια συμπεριφορά γεμάτη αυτοθυσία. Και μάλιστα σε 
περιόδους λοιμών και άλλων καταστροφών. Και προκαλούσε 
πάντοτε το θαυμασμό, ακόμη και των ειδωλολατρών. Γινόταν 
αφορμή έτσι να δοξάζεται το όνομα του Θεού.

Το παράδειγμά τους αποτελεί την καλύτερη εφαρμογή της 
διπλή εντολής Του.

Ο τρόπος, με τον οποίο απαντά στην ερώτηση του νομικού 
και ερμηνεύει τον Νόμο, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι 
είναι κύριος της κατάστασης. 

Έχει την εξουσία να ερμηνεύει αυθεντικά τον Νόμο.
Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά; 
Αφού είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτός έδωσε τον Νόμο στον 

Ισραήλ στο Σινά. Και αποκάλυψε το θέλημά Του στους 
προφήτες. 

Αυτή την αλήθεια αποκαλύπτει σήμερα. Και πάντα. 
Παίρνουμε άραγε τα μηνύματά Του; 
                                       Με την αγάπη μου,

                           a. G.
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Στην περιοχή  μου είμαι καθαριστής του Ναού. Νεωκόρος. 
Ψάλτης. Διάκονος. Ιερέας. Επίσκοπος.

- Μα πώς;
Την απάντησε έδωσε ο .... Γαλιλαίος! (Και όμως!)
Και ετοιμάζει ο ίδιος και το πρόσφορο.
Μίλησε για θυσίες κανείς;

* * *
Διάσταση συζύγων. Το διαζύγιο εν όψει. Ούτε καν φως 

στο βάθος της σύραγγας.
Ποιοί αποφασίζουν; Μα οι έμμεσα ενδιαφερόμενοι. Δηλ.; 

Οι γονείς.
Τα παιδιά τα ρώτησε κανείς;
“Είναι δυνατό να αποφασίζεις εσύ, για να υποφέρω εγώ;
Δικτατορία έχουμε;
Και στα τραύματά μου “έλαιον και οίνον” ποιός θα μου 

ρίξει;
Κι όταν θα μεγαλώσω και θα σε βάλω στο εδώλιο του 

κατηγορουμένου τί θα πεις;
Μα μόνο τον εαυτό σας σκέφτεστε οι γονείς;
Τόσο εγωϊσμός λοιπόν;”
 Τί θα πούμε στα παιδιά μας κατά την ώρα της κρίσης; 

Και τα παιδιά θα περιμένουν απαντήσεις δικαιολογημένες.
Καιρός οι νάρκισσοι να πάνε στη θέση τους. Μας έχουν 

πνίξει στην αιθαλομίχλη.
* * *

“Όταν οι πραγματικοί ήρωες της καθημερινότητας 
μας διδάσκουν τί θα πει θέληση για ζωή”. (Σημείωση σε 
φωτογραφία δύο δεκάχρονων δρομέων με... σίδερα, αντί 
πόδια)

17β

Xαραμάδα ελπίδας
17Β
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Διέ ξ ο δ ο ι

ΕΧΘΡΟ ΜΑΣ... ονομάζουμε εκείνον που είναι εναντίον μας. Έχει 
ξεπεράσει την περιοχή της αδιαφορίας για ό, τι αφορά στο πρόσωπό 
μας. Έφθασε στο σημείο της ψυχρότητας. Προχώρησε στην αντιπάθεια.

Αυτή η κακία τον κάμνει να μας πολεμά. Να θέλει το κακό μας. 
Την καταστροφή μας. Να πετά τα βέλη του εναντίον μας. Να μας 
παρακολουθεί. Να μας κατασκοπεύει. 

Γιατί να τον αγαπήσουμε λοιπόν; Αποστροφή περισσότερο μπορεί 
να νιώθουμε και όχι αγάπη. 

Ο Κύριος όμως επιμένει για δύο λόγους:
Α. Για τους ανθρώπους της αρετής, τους στρατιώτες του βασιλέα 

Χριστού είναι νεύρο ζωής. Δύναμη διεγερτική. Στάδιο αγωνιστικό. 
Έτσι είδαν τους εχθρούς τους οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Δεν 

τους μίσησαν. Τους ευλόγησαν. Ευεργέτησαν μάλιστα τους διώκτες 
τους. Κι ας είναι παράξενο. 

Έτσι οι εχθροί αποβαίνουν ωφέλιμοι. Ευεργετικοί. Συντελούν στην 
τελειοποίησή μας. Στη βελτίωση του χαρακτήρα μας. 

Μας βοηθούν να είμαστε πάντοτε εντάξει απέναντι του εαυτού μας. 
Και του περιβάλλοντός μας. Λεπτότεροι στα λόγια. Μετριόφρονες. 
Επιφυλακτικώτεροι. 

Β. Εχθρούς ο Χριστός είχε πολλούς. Φανερούς και αφανείς. 
Τούτο ισχύει και σήμερα. Και όμως στέλλει σ’ όλους τα αγαθά Του. 

Ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. 
Είναι χρηστός και για τους πονηρούς και για τους αχάριστους. 

Όταν λοιπόν και εμείς έχουμε στην καρδιά μας αγάπη για όσους 
μας ποτίζουν δηλητήριο, τι άλλο κάμνουμε παρά να γινόμαστε μιμητές 
του Θεού, υιοί του Υψίστου; 

Αυτοί που μας μισούν, είναι το μέσον για να εκφράσουμε την 
αγάπη μας στους άλλους. Να δώσουμε συγχώρεση. Να μοιάσουμε 
του Κυρίου μας.

Πώς μπορούμε να δράσουμε προς τον εχθρό μας; Με μια προσευχή. 
Έναν καλό λόγο. Μια καλή πράξη. Μια χειρονομία αγάπης. 

Άθλημα; Θα πει κάποιος. Ναι, αλλά όχι ακατόρθωτο. 
Αρκεί να δοκιμάσουμε. 
Και τότε θα νιώσουμε μοναδικές συγκινήσεις. 
Αρκεί να γίνει το πρώτο βήμα.

+ο π.Γ.
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   Σας παρακαλούμε:

Αφήστε μας τα πράγματα. Μη μας τα καίτε.
Αφήστε τα έντομα να βρίσκουνε τ᾿ άνθη τους.

Μην αγγίζετε!
Αφήστε αυτόν τον όμορφο κόσμο να διαιωνίζεται

ανακυκλώνοντας το αύριο μεσ’ στις πηγές του όπως
τον καιρό που γεννήθηκα ως ν᾿αναδύεται,

κάθε πρωί, για πρώτη φορά, 
μεσ’ απ᾿τις ρόδινες γάζες της γέννας του.

Σβήστε στον ήλιο την κακὴ φωτιά.
Μη μας σκοτώνετε!

                       Νικηφόρος Βρεττάκος

 H ζωή, η ωραία κι αγαπημένη
  
 Τότε καθώς περνούσε ο καιρός
 Συνέβη κοιτάζοντας τη μεγάλη λιτανεία να πορεύεται                    
 Κάτι παράδοξο.
 Ήταν σαν να έβλεπα απέναντί μου σε καθρέπτη    
 Το είδωλό μου,
 Τον ίδιο τον εαυτό μου
 Να παίρνει τη μορφή όλων αυτών
 που ανεβαίναν και κατεβαίναν τις σκάλες.
 Η κτίση έλαμψε
 Σαν το άστρο που βγαίνει δροσερό από τη θάλασσα   
 Ο τρόμος και η φρίκη παραμέρισαν
 Και περνά με τα λευκά της ιμάτια
 Όλη μουσική
 Η ζωή, η ωραία κι αγαπημένη.

                                          Θεοδόσης Νικολάου
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Αν...

... μπορείς στην πλάση τούτη να περιφρονείς τα πλούτη,

... οι έπαινοι των γύρω δεν σου παίρνουν το μυαλό,

... μπορείς στην τρικυμία να κρατήσεις ψυχραιμία,

... μπορείς και στους εχθρούς σου να σκορπίσεις το καλό,

... μπορείς όταν σε βρίζουν να μη βγάζεις τσιμουδιά,

... μπορείς να εισ’ ό ίδιος στη χαρά και στην οδύνη,

... η πίστη στην καρδιά σου μπρος σε τίποτα δεν σβήνει,

... οι φίλοι κι οι εχθροί δεν μπορούν να σε πληγώσουν,

... ποτέ δεν σε μεθύσει του θριάμβου το κρασί,

... μπορείς να μη θυμώνεις, αλλά ούτε και να κλαις όταν         
      άδικα σου λένε πως εσύ μονάχα φταις,
... μιλώντας με τα πλήθη τη συνείδηση δεν χάνεις,
... μπορέσεις να χωνέψεις πως μια μέρα θα πεθάνεις,
... μπορεί καθέ λεπτό σου νάναι μια δημιουργία,
      και ποτέ σου να μη μένεις με τα χέρια σταυρωμένα
ε, παιδί μου!  τότε μόνο θ’ απολαύσεις τη ζωή σου,
θάσαι άνθρωπος σπουδαίος, κι όλη η γη θάναι δική σου.

Rudyard Kipling

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τα πράγματα κουβαλούν σιωπηλά
το δικό τους βάρος
χωρίς να ξέρουν πως ο άνθρωπος
μπορεί να τους δώσει
φωνή και φτερά,
όχι για να εξαφανισθούν σαν πουλιά
στο βάθος του ορίζοντα,
αλλά μόνο για να λουσθούν
περισσότερο φως
ν’ ανασάνουν καθαρότερο αέρα.
 

Σ. Σ. Χαρκιανάκις



Άκρω δακτύλωι                              ι

Πυρσός 26 b

Πότε;

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. 

Ένας Εδεσσαίος ειδικευόμενος χειρουργός, απόφοιτος του 

Αριστοτελείου, ανακάλυψε ένα νέο τύπο χειρουργικών εργαλείων, με 

την πιο προηγμένη τεχνολογία, αυτή των τρισδιάστατων εκτυπωτών. 

Μάλιστα τα εργαλεία που εκτυπώνει, κοστίζουν το 1/14 της τιμής 

εκείνων, που πωλούνται στο εμπόριο. 

Η εμφάνισή του απλή. Πράσινη μπλούζα χειρουργού κι ένα πλατύ 

χαμόγελο. Χαμόγελο αισιόδοξου ανθρώπου. 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.

Το πρόβλημα είναι, πως ο νεαρός ερευνητής χρηματοδοτείται από 

ιατρικό κέντρο της Βιέννης. Η Ελλάδα αδιαφορεί. Προσπερνά, ως 

συνήθως. Αφήνει τα παιδιά της να δημιουργούν και να μεγαλουργούν 

στο εξωτερικό. Εκεί που διαπρέπουν πολλοί Ελλαδίτες και Κύπριοι 

επιστήμονες. 

Η πατρίδα «διώχνει» τα παιδιά της. Τον πλούτο της. Και τα 

χαίρονται εκείνοι που γνωρίζουν να εκτιμούν(!). Και να αξιοποιούν. 

Εμείς πότε;
ΔΔ



Εξομολογήσεις

Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), 
τον π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υπενθυμίσεις:
1.

2.

3.

4.

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού μεταξύ 
4:00 - 6:00 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 4:00 - 6:00 
μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα 
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής    (22459760,  22459763) (7:30 π.μ. 
- 5:30 μ.μ.  καθημερινά).
Στις 14 Σεπτεμβρίου, γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τηρείται 
αυστηρή νηστεία.
Κατά τις γιορτές του Γενεθλίου της Θεοτόκου και της Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού δεν γίνονται μνημόσυνα.

Ήθελε ο σατανάς να πειράξει τον Ιώβ.
Ο Θεός δεν τον άφησε όμως να του ενοχλήσει την ψυχή 

του.
Τι γίνεται λοιπόν, όταν κάποιου του σκοτώνουν την ψυχή 

του; Οι δικοί του;
Του στερούν αυτό που τόσο αγαπά;
Τρόπος για να γελούμε;
Ήρωας της ζωής ο φίλος. Ε;
                                              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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