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Τῌ ΙΣΤ’ (16ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Τύχωνος, Ἐπισκόπου 
Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου

Ήταν ακόμη μικρό παιδί ο Άγιος, όταν καθημερινά έκανε 
πράξη το Θείο Λόγο «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παροιμ. 
ιθ΄, 17). 

Έπαιρνε από το φούρνο του πατέρα του ψωμιά, για να τα 
πουλήσει στην αγορά. Αλλά, αντί να τα πουλάει, τα μοίραζε 
στους φτωχούς. 

Όταν το αντιλήφθηκε ο πατέρας του, του έκαμε παρατήρηση.
Eκείνος απάντησε, πως δεν χάριζε τα ψωμιά. Tα δάνειζε στο 
Θεό.  

Οικογένεια, Σχολείο και Πανεπιστήμιο του Αγίου Τύχωνος 
έγινε η Εκκλησία. Διακόνησε πρώτα ως Αναγνώστης και 
σύντομα ως Διάκονος. 

Η ευσέβεια και η αρετή του τόσο διέλαμψαν, ώστε 
χειροτονήθηκε από τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου, Επίσκοπος 
Αμαθούντος. 

Πόσοι κόποι, θυσίες, προσευχές και δάκρυα για τη διάλυση 
της πλάνης των ειδώλων και τη μεταστροφή των πλανεμένων 
ψυχών!

Προικισμένος ακόμη με το χάρισμα της θαυματουργίας έγινε 
το όργανο, με το οποίο ο Θεός έκανε εμφανή στον κόσμο τη 
θαυματουργική Του δύναμη. 
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

Σήμερα
Έχει λεχθεί πολλές φορές τελευταία, πως η ζωή μας όλο και 

δυσκολεύει. 
Εκτός από το πρόβλημα του όζοντος, του περιβάλλοντος κλπ, ο 

άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλά άλλα προβλήματα. 
Ενώ ο γηραιός αιώνας έφυγε, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει και νέες 

καταστάσεις. Αναθυμιάσεις άσχημες. Μικρότητες παντού. 
Μ’ οδύνη θυμάται κανείς, πως εξακολουθούμε να ζούμε στον 

αστερισμό του ανθρώπου. Σ’ αυτό των προβλημάτων και των 
δυσκολιών. Του  πληθωρισμού στα πνευματικά, μα και της πνευματικής 
φτώχειας, που τόσο πολύ επικρατεί πια παντού. 

Κάτι ασφαλώς θα πρέπει να γίνει. Κάτι συγκλονιστικό. Ένα θαύμα. 
Κάτι που δεν θα περάσει απαρατήρητο.

Το πράγμα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, αν αναλογισθούμε 
και την ευθύνη μας προς τη νέα γενιά. Μια γενιά που τη θέλουμε 
καλύτερη από τη δική μας, χωρίς όμως να κάμνουμε τίποτε για την 
καλυτέρευσή της. 

Ζητείται λύση λοιπόν. Μια λύση όχι συμπτωματική. Δυνατή. 
Χωρίς να παρεμβαίνει η προσωπική θέληση των ανθρώπων. 
Φαίνεται με τον άνεμο και το πλοίο. 
Οι άνθρωποι; Το πλοίο. 
Άνεμος; Το Άγιο Πνεύμα. 
Το διακονούσαν. Δεν ήταν ασυνείδητα όργανά του. Το Πνεύμα 

ενέπνεε τους μαθητές φωτίζοντάς τους. Διεγείροντας τις πνευματικές 
τους δυνάμεις. Ασφαλίζοντάς τους από παρανοήσεις ή πλάνες. 

Ελάλησαν εκ μέρους του Θεού. Ως στόμα Του. 

Πυρσός
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Πυρσός

Στον κόσμο τούτο ζούμε στο σκοτάδι. Το λογικό μας λίγα πράγματα 
μας βοηθά να συλλάβουμε. Ευτυχώς μας δόθηκε το άσβηστο λυχνάρι. 
H Αγία Γραφή. Για να φωτίζει τα βήματά μας. Να μας κατευθύνει. Να 
μας οδηγεί στον ουρανό. 

Mας διδάσκει, ότι πρέπει να ξέρουμε το Θεό. Τα καθήκοντά μας. 
Τη σωτηρία.

Στροφή λοιπόν στις πηγές.
Ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. 
Το χρειαζόμαστε τόσο!... Ιδιαίτερα σήμερα. Τώρα. Όχι αύριο.
Μόνον έτσι το πλοίο μας θα προχωρήσει στο σωστό ίσαλο.
Μόνο έτσι του πλοίου μας το έρμα θα πάρει τη θέση που του 

πρέπει. Για να σταθεί στης ζωής τη  θάλασσα. Με όσο γίνεται 
λιγώτερα σκαμπανεβάσματα. Μακριά από σκοπέλους και ύφαλους.

Η αυγή του σήμερα, αλλά και του αύριο αχνοροδίζει ήδη στο 
βάθος.

Πού θα βρεθεί ο ήλιος λοιπόν;
+ ο π.Γ.

	 Μίλησε	 για	 αντιπροσώπους.	 Για	 θέσεις.	 Για	
εξουσία.
	 Σ’	ανθρώπους	αναφερόταν.
	 Είναι	 κανείς,	 που,	 όταν	 αναλάβει	 εξουσία,	

εύκολα	την	αφήνει;
	 Έτσι	 ο	 μέγας	 Ιεροεξεταστής	 (βλ.	 “Αδελφοί	

Καραμαζώφ”)	γίνεται	αρχέτυπος.
	 Αυτά,	 στη	 γη,	 Χριστέ.	 Στον	 ουρανό;	

Βλέπουμε.. .	
γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί



Πυρσός

[05]

«ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;» (Ματθ. ιδ΄ 31)

Ο Κύριος αποκαλεί τον Πέτρο ολιγόπιστο, δηλαδή με πίστη 
ασθενική. Αδύναμη. Λίγη. 

Δεν τον αποκάλεσε όμως άπιστο. 
Απιστος είναι εκείνος που δεν έχει καθόλου πίστη. Δεν πιστεύει και 

δεν ελπίζει σε τίποτε. Δεν παραδέχεται το Θεό. Στην πραγματικότητα, 
έχει κάνει τον εαυτό του Θεό. 

Αντίθετα, ο ολιγόπιστος πιστεύει στο Θεό. Κλονίζεται όμως με 
τις πρώτες δυσκολίες. Τρέμει στους πρώτους πειρασμούς. Βυθίζεται. 
Καταποντίζεται στις πρώτες θύελλες. Επηρεάζεται από την όποια 
τρικυμία. Και θαλασσοταραχή. Χάνει τον έλεγχο. Και της ζωής του 
το πλοίο προχωρεί ακυβέρνητο. Καρυδότσουφλο με το παραμικρό τ’ 
ανέμου το φύσημα.

Αστάθεια επικρατεί παντού. Σ’ όλες της ζωής τις εκφάνσεις. Με 
την πυξίδα του άχρηστη. 

Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή η πίστη του δεν έχει ρίζες βαθειές.
Ο Χριστός επετίμησε τον Πέτρο για την ολιγοπιστία του, γιατί 

ήταν αδικαιολόγητος να μικροψυχήσει έτσι, αφού ήταν Αυτός κοντά 
του.

Ο Κύριος είναι συνέχεια μαζί μας. Φτάνει εμείς να το 
αντιλαμβανόμαστε. Και να το επιζητούμε. Δεν δικαιολογούμαστε ν’ 
αμφιβάλλουμε.

Να το θυμόμαστε λοιπόν. Ο Πέτρος απέδειξε αργότερα ότι 
ξεπέρασε την ολιγοπιστία του.

Προβληματίζει άραγε κι εμάς τούτη η κατάληξη; Η αναθεώρηση; 
Η αλλαγή; + ο π. Γ.

Κύματα  Ελπ ίδας
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Γνωρίζω εγώ κάποιον, ο οποίος παρακαλώντας τους αγίους για 
φίλο του, τους παρακαλούσε να προσεύχονται πρώτα γι’ αυτόν και 
ύστερα για τον εαυτό του. Τόσο είναι ο φίλος αγαθός, ώστε εξαιτίας 
του να αγαπιούνται και τόποι και χρόνοι. 

Γιατί όπως τα λαμπερά σώματα σκορπίζουν λαμπρότητα στους 
γύρω τόπους, έτσι και  οι φίλοι, στους τόπους που παρευρίσκονται, 
σκορπίζουν τη δική τους χάρη. 

Και πολλές φορές που βρεθήκαμε στους τόπους εκείνους χωρίς τους 
φίλους μας, δακρύσαμε, επειδή θυμηθήκαμε τις μέρες εκείνες της εκεί 
συναναστροφής μας κι αναστενάξαμε. Δεν είναι δυνατό να παραστήσω 
με τα λόγια πόση χαρά χαρίζει η συντροφιά των φίλων. Το γνωρίζουν 
μόνο εκείνοι που το έχουν δοκιμάσει…  

Γιατί πραγματικά ο φίλος είναι πιο ποθητός και από το ίδιο το 
φως, εννοώ το γνήσιο φίλο. Και μην απορήσεις. Γιατί είναι καλύτερο 
σε μας να σβήσει ο ήλιος, παρά να στερηθούμε τους φίλους. Είναι 
καλύτερο να ζούμε στο σκοτάδι, παρά να είμαστε χωρίς φίλους. Και 
πώς είναι καλύτερο, θα σας πω εγώ. Πολλοί δηλαδή, αν και βλέπουν 
τον ήλιο, βρίσκονται μέσα σε σκοτάδι, αν όμως έχουν πολλούς φίλους, 
δεν θα βρεθούν σε θλίψη. 

Μιλώ για τους φίλους τους  πνευματικούς, οι οποίοι δεν προτιμούν 
τίποτε από τη φιλία.

Ιωάννης Χρυσόστομος

Απαρχεσ
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Με...  
...τη χρήση των προσευ-                             

χών από προσευχητάριο μπο-  
ρούμε φυσικά πάντοτε να  
προσευχόμαστε με τα δικά 
μας λόγια. 

Ο χρόνος της προσευχής 
θα πρέπει επίσης να περι-
λαμβάνει ανάγνωση και μιας 
περικοπής από την αγία 
Γραφή. 

Για να μάθουμε να προ-
σευχόμαστε, θα πρέπει να 
έχουμε το δικό μας κανόνα 
προσευχής. Πράγμα που 
σημαίνει, πως καθορίζουμε κα-
νονικές ώρες κάθε πρωΐ και          
βράδυ για προσευχή και ταυ-                            
τόχρονη ανάγνωση συγκεκρι- 
μένων προσευχών. 

Μόλις ξυπνήσουμε, προ- 
σφέρουμε στο Θεό τα λίγα 

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός

λεπτά, που χρειάζονται, για 
να πούμε τις εωθινές προ-
σευχές. 

Το βράδυ επίσης, πριν πάμε 
στο κρεβάτι, διαβάζουμε την                                 
προσευχή από το προσευχη-
τάριο. 

Αυτός λοιπόν  πρέπει να 
είναι ο κανόνας της προσευχής 
μας. 

Η κανονικότητα είναι πιο 
σημαντική από τον αριθμό 
των προσευχών.

 Είναι αλήθεια, πως μερικές 
φορές η καρδιά μας μοιάζει με 
τζάκι, που δεν έχει ανάψει 
για πολύν καιρό και πρέπει 
να κάψει πολλά ξύλα για να 
ζεστάνει. 
(«Ο Κανόνας της Προσευχής», 
Αρχιεπ. Φινλανδίας Παύλος)
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Πυρσός

Τετάρτη 10 Μαΐου

Κάποιος είπε: «Μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα. Ας μείνουμε εδώ, 
που είμαστε… Δεν είμαστε καλά εδώ, που είμαστε;».

Και κάποιος άλλος είπε: «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αν πέσεις 
στον γκρεμό όμως, πάει, χάθηκες στα σίγουρα, ενώ, αν πέσεις στο 
ρέμα και κολυμπήσεις καλά, μπορεί και να σωθείς».

Το να μείνουμε εδώ, που είμαστε, δε σημαίνει απαραίτητα, ότι 
μένουμε στάσιμοι ή αμετάβλητοι, δηλαδή χωρίς να εξελισσόμαστε.
Σωστά;

Άρα, γιατί όχι;
Γιατί να μην αφήσουμε να φτιάξουν τα πράγματα;
Ίσως πιο μετά χτίσει κάποιος ένα γεφύρι και περάσουμε ασφαλείς 

απέναντι.
Εκτός αυτού, υπάρχουν κι άλλες δίοδοι, ακόμη κι αν δεν ξέρουμε 

κολύμπι.
Δεξιά και αριστερά μου τι υπάρχει; Ας γυρίσω να δω. Μπορεί να 

υπάρχει κάποιο μονοπάτι.
Όμως κοντοστάσου. Αναρωτήσου τι έφταιξες, ώστε, θεωρητικά, να 

βρίσκεσαι τώρα σε αυτό το δίπολο: Γκρεμός; Ή ρέμα;
Τι σου στένεψε τα περιθώρια τόσο;
Γιατί, πάντα υπάρχει τρυπάκι, που σ’ οδηγεί στο φως. 
Κι αυτά, μεταφορικά. Αλλά και θεωρητικά. Ναι.
        Α. Κ.     

Φύλλα ημερολογίου
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Πυρσός

 

o συλλέκτης

 «Η κατάσταση στη Γαλλία πριν από την επανάσταση του 1789 
έχει πολλές ομοιότητες με την Ελλάδα του σήμερα. Όπως η Γαλλία 
εκείνης της εποχής, η Ελλάδα έχει συσσωρεύσει τεράστιο χρέος. Και 
όπως η Γαλλία του 18ου αιώνα, στην Ελλάδα εξυπηρετείται κυρίως 
μέσω της φορολογίας. Μόνο που, αφού έχει ξεζουμίσει τον λαό, 
η Μαρία-Αντουανέτα στράφηκε προς τις περιουσίες των ευγενών 
και του κλήρου. Για να καταφέρει να τους επιβάλει φόρο – ως 
τότε πλήρωνε μόνο ο λαός – διπλασίασε τον αριθμό των απλών 
πολιτών στην Γενική Συνέλευση, ώστε να φτάσει εκείνο των ευγενών 
και του κλήρου μαζί. Ύστερα από επτά εβδομάδες άκαρπων 
διαπραγματεύσεων, οι πολίτες αποχώρησαν και ανακηρύχθηκαν 
«Εθνοσυνέλευση» που εκπροσωπούσε τον λαό. Η συνέχεια είναι 
γνωστή». («Το Βήμα»)

«Μυωπικός και ναρκισσιστής, απομονωμένος από 
τα υπόλοιπα στελέγχη του καθεστώτος, ουδέποτε 
αντιλήφθηκε ότι ο Χίτλερ τον χειριζόταν συναισθηματικά 
ούτε ερμήνευσε την όψιμη αποδοχή του στον εσώτερο 
κύκλο λήψης αποφάσεων και τη συνακόλουθη διεύρυνση 
των εξουσιών του ως αποτέλεσμα της καταστροφικής 
πορείας του πολέμου. Για τον ίδιο είχε έρθει απλώς το 
πλήρωμα του χρόνου ως προς την αναγνώριση των 
έμφυτων ικανοτήτων του. 

Η οικογενειακή αυτοκτονία του Γκέμπελς (διαδόχου 
για μία ημέρα του Χίτλερ με τις ευλογίες της διαθήκης 
του), της συζύγου και των έξι παιδιών τους την 1η 
Μαΐου 1945, μίμηση της πράξης του ειδώλου του, 
αποτελεί, απόδειξη ότι τελικά «οι ψευδαισθήσεις του 
επικράτησαν». («Το Βήμα»)

Δονήσεις
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ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες
Zoyme...

...στην εποχή των σχέσεων “supermarket”, όπου οι επιλογές είναι 
άπειρες, οι πειρασμοί παντού, οι άνθρωποι αναλώσιμοι και οι σχέσεις να 
διαλύονται με την παραμικρή δυσκολία... Ή «εάν εσύ δεν καλύπτεις τις 
ανάγκες μου, θα βρω αμέσως κάποιον άλλο να τις καλύψει».

Πού να χωρέσει η ομορφιά, η πίστη, η αφοσίωση σε αυτό το τόσο 
χρησιμοθηρικό πλαίσιο; 

Οι άνθρωποι επικεντρώνονται, όχι στο άτομο, αλλά στην κάλυψη της 
ανάγκης, όπου το άτομο λειτουργεί μόνο ως μέσο και δεν έχει καμμiα 
αξία από μόνο του. Αυτό, βέβαια, είναι και το τέλος του ρομαντισμού.

Όταν η έμφαση μετατίθεται από την πολύτιμη μοναδικότητα ενός 
ατόμου στην κάλυψη των αναγκών με οποιονδήποτε τρόπο, τότε οι 
σχέσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σειρά καιροσκοπικών ενεργειών. 

Ποιος είπε ότι ο οπορτουνισμός ανήκει μόνο στο χρηματιστήριο; 
Οι άνθρωποι θέλουν να τα έχουν όλα ταυτόχρονα χωρίς να κάνουν 

καμμιά θυσία για τίποτε. Σήμερα, ΝΑΙ, έχει αλλάξει η εποχή...!!
Απελευθερώσαμε τις ενοχές μας και τις σέρνουμε πίσω μας, ώστε 

να μην τις βλέπουμε. Χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθήσει να τις 
σύρουμε μαζί, γιατί έγιναν πια πολύ βαρειές... Δεν σηκώνονται...!!

Πίσω από τα συναισθήματα κρύβονται οι ελλείψεις μας!
Και αντί να αφήσουμε τις ενοχές, φορτωνόμαστε και των άλλων...
Πολύ βαρειά πια τα συναισθήματα. Πάντα με συναλλαγή. Σου δίνω 

τώρα, μου δίνεις και τώρα και αύριο και για πάντα..!!
Και εκεί...στο «για πάντα», χαλάει η συνταγή.
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Πυρσός

Γιατί κάποιος δεν αντέχει το βάρος πια και φεύγει...
Οπότε πάει χαμένη “η επένδυση”. Και άντε πάλι από την αρχή.
Μήπως να το πάρουμε αλλιώς;
Μήπως να γίνουμε πιο αληθινοί;
Και να δείξουμε ποιοι είμαστε;
Ξέρουμε άραγε τι σημαίνει «ΑΓΑΠΩ»; 
Ξέρουμε πόσο αυτό το «ΑΓΑΠΩ» γεμίζει την ψυχή μας, αν 

προέρχεται από την καρδιά μας και όχι από υπολογισμό; 
Ξέρουμε άραγε ότι «αγαπώ» σημαίνει ξεχείλισμα και όχι στέρημα;
Ξέρουμε άραγε ότι «αγαπώ» σημαίνει «νιώθω»; 
Και μέσα σ’ αυτό το «νιώθω» είναι ο αληθινός μας Εαυτός, που 

μας γεμίζει.

 (Π. Κ., διαδίκτυο)

Θεέ μου, 

δώσε μου τη δύναμη να αλλάξω αυτά που μπορώ...

...τη γαλήνη να δεκτώ αυτά, που δεν μπορώ ν’ 

αλλάξω...

Και τη σοφία να γνωρίζω τη διαφορά...
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Δώδεκα μόνο ήταν οι «σταλμένοι»,

Όχι λιγότεροι από δώδεκα,

για να είναι η μαρτυρία τους επιβλητική και βεβαία.

Όχι περισσότεροι από δώδεκα,

για να μην αποδοθεί η επιτυχία της αποστολής τους

στην αριθμητική τους υπεροχή.

Δώδεκα, όπως δώδεκα ήταν οι φυλές του Ισραήλ.

Δώδεκα μόνο άνδρες εξόρμησαν

για την πνευματική κατάκτηση του κόσμου.

Χωρίς μέσα ανθρώπινα.

Χωρίς όπλα και πλούτη.

Χωρίς επιστημονικές γνώσεις.

Χωρίς εξωτερικές ενισχύσεις.

Απλοί ψαράδες, με μόνο στήριγμα

Τη χάρη και την ευλογία του Θεού.

Κι αυτοί μετέστρεψαν αγραμμάτους και σοφούς.

Νίκησαν ρήτορες κι άρχοντες.

Κι έτσι φάνηκε η ιερότητα της αποστολής τους.

Το έργο τους δεν ήταν δικό τους,

αλλά του εντολοδότη Θεού.

Ψηφιδεσ

Πυρσός
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Εάν νομίζουμε ότι το να πιστεύεις στο Θεό, σημαίνει να έχεις 

μια αταλάντευτη απόλυτη κι ακυμάτιστη πεποίθηση, είμαστε 

γελασμένοι. Η πίστη δεν είναι ιδεολογία, ούτε ζητά υποταγή σε 

αρχές και συστήματα σκέψης. Άλλωστε αυτή η ιδεολογικοποίηση 

της ζωής «μυρίζει ανθρώπινο αίμα». Πίστη στον Θεό σημαίνει 

εμπιστοσύνη, άφημα. Πίστη σημαίνει περιπέτεια σχέσεως με 

ατελείωτα σκαμπανεβάσματα. Πίστη σημαίνει να κραυγάζω στο 

Χριστό: «βοήθει μου τη απιστία» και «πρόσθες μοι πίστιν». Πίστη 

σημαίνει να αντέχω τη σιωπή του Θεού δίχως να ραγίζουν οι 

ελπίδες μου, να παγώνει το κορμί μου στο πάτωμα της θλίψης 

κοιτώντας νοσταλγικά το ξημέρωμα. 
π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος 

Θροΐσματα... 

Κόρη μου, 
Σχεδόν καλά.
Σχεδόν αθώα. Σχεδόν μετανιωμένη. Σχεδόν.. .
Κι όμως! Ναυάγησες σχεδόν δυο βήματα από τη 

στεριά!
   . . .πατρικά

Πυρσός

Τα λόγια τους επεκύρωναν με το παράδειγμά τους.

Όλοι θυσίασαν τη ζωή τους

Για την υπεράσπιση των αληθειών, που εκήρυξαν.

Πόση δύναμη έχει η χάρη του Θεού!
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Πυρσός

Ήταν μελαγχολικό το Σαββα-
τόβραδο.

Ξαφνικά χτύπησε το τηλέ-
φωνο. 

Μίλησε αγγλικά.
Ζήτησε εμένα. Και είπε:
- Πάτερ, είμαι ο Βίκτωρ. 

Από τη Λευκορωσία. Τον Ιούνιο 
(2016) συναντηθήκαμε στην 
κατασκήνωση. Στο Κουτσκούνι. 
Εξομολογήθηκα σ’ εσάς. Είχα 
πρόβλημα θυρεοειδούς. Θα 
έμπαινα σε δύο μέρες στο 
νοσοκομείο για εγχείρηση. 
Ήμουν πολύ στενοχωρημένος. 
Εσείς όμως μου εξηγήσατε. 
Και…

Είπε αρκετά. Ήταν ενθουσια-
σμένος. Υγιής. Ναι. 

Η εγχείρηση πέτυχε. 
Δεν έχει πρόβλημα τώρα 

κανένα. 
Πρόσθεσε:
- Ήθελα πολύ να σας 

μιλήσω. Να σας ευχαριστήσω. 
Τώρα τα κατάφερα. Σας έχω 
στην καρδιά μου, πάτερ. Σας… 
Εσείς… 

Ανιχνεύοντας

Θυμήθηκα την περίπτωση. 
Ζήτησα περισσότερες λεπτο-

μέρειες για την υγεία του. 
-Όλα είναι καλά. Η 

εγχείρηση έγινε και πέτυχε. 
Δόξα τῷ Θεῷ.  

Ενθουσιάστηκα. 
Εξέφρασα τη χαρά μου. 
Του ευχήθηκα τα βέλτιστα. 
Είχα μάλιστα υψώσει τον 

τόνο της φωνής μου. Διερωτή-
θηκαν οι δικοί μου, αν μου 
συμβαίνει κάτι.

Έγνεψα πως όχι. 
Συνέχισε τις ευχαριστίες. Ο 

ενθουσιασμός του πολύς. 
Ζήτησε στο τέλος τη 

βοήθειά μου. Η μητέρα του 
είναι άρρωστη. Με καρκίνο. 
Χρειάζεται προσευχή γι’ αυτήν. 

-Και το όνομα αυτής;
Ρώτησα.
-Όλγα. 
Υποσχέθηκα. 
Ευχαρίστησε και πάλι. Και 

χαιρέτησε. Άλλαξε πλήρως η 
διάθεσή μου. Δόξα τῷ Θεῷ. 
«Πάντων ἔνεκεν».

(από το “ημερολόγιο 
          ενός πνευματικού”)
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... πως είσαι άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για σένα και 

τους άλλους. 

Είσαι άνθρωπος και γι’αυτό μπορείς να χαρείς, να δημιουργήσεις 

και να δράσεις, αλλά και να λυπηθείς, να καταστρέψεις, να 

αδιαφορήσεις. 

Είσαι άνθρωπος και γι’αυτό μπορείς να επιτύχεις, να επαινέσεις, 

να γελάσεις, αλλά και ν’αποτύχεις, να κατηγορήσεις, να δακρύσεις. 

Είσαι άνθρωπος και γι’αυτό μπορείς ν’αγαπήσεις, να ονειρευτείς, 

να πετάξεις πιο ψηλά, αλλά και να μισήσεις, ν’αρνηθείς τα όνειρα, 

να πέσεις χαμηλά.

Είσαι άνθρωπος και όλα μπορούν να συμβούν. Θετικά ή αρνητικά. 

Η έννοια άνθρωπος, από το άνω-θρώσκω φανερώνει βασικά μια 

τάση για ανέβασμα. Γι’αυτό και τελικά πρέπει ν’απορρίπτεις ό, τι 

δεν σε ανεβάζει, ό, τι σε υποδουλώνει και σε φθείρει, ό, τι γεμίζει με 

άρνηση την ψυχή σου, ό, τι δεν σε βοηθά να γίνεσαι πραγματικά 

άνθρωπος, ολοκληρωμένος και ελεύθερος, γεμάτος καλωσύνη, ανοχή 

και επιείκεια, γεμάτος οράματα και πίστη για την αυγή καλύτερων 

ημερών στον πλανήτη μας. 

(Γ. Ματσαγγίδης)

[Nα θυμάσαι...]

Σπαράγματα
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Αγαπητέ μου Τάκη,

«ἵνα ὦσιν ἕν» (Ιω. Ιζ’11)

Ο Χριστός, προσεύχεται για την ενότητα των Χριστιανών. 
Μια ενότητα, η οποία, μετά την επάνοδο του Ιησού στον 

Πατέρα θα τεθεί υπό δοκιμασία. 
Ένα σημείο που ιδιαίτερα προβληματίζει εμάς. Τι κάνει καθένας 

μας για την αποκατάστασή της; Κι αυτό, γιατί αυτή η ενότητα 
παρουσιάζεται στην προσευχή του Ιησού ως κύριο χαρακτηριστικό 
της Εκκλησίας.

Δηλώνει, στην ουσία της, τον συνεκτικό κρίκο του κόσμου.
Η προσευχή του Ιησού προϋποθέτει μια επερχόμενη κατάσταση 

σύγκρουσης μεταξύ Εκκλησίας και κόσμου, με το θάνατο του 
Ιησού και το διωγμό της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία μόνο θ’ αποδειχθεί ικανή ν’ αντιμετωπίσει την 
πάλη αυτή προς τον κόσμο και τη μεταστροφή του κόσμου.

Ο έντονος και δραματικός χαρακτήρας της προσευχής καταφανώς 
δηλώνει, ότι πρόκειται για πολύ δύσκολο αγώνα. 

Έτσι δεν υποτιμάται καθόλου η αρνητική αντίδραση του 
κόσμου, αλλά τονίζεται η ανάγκη σκληρού αγώνα. Θ’ απαιτήσει 
και πολλές θυσίες. Θα υπερβεί και θα ξεπεράσει την αντίσταση 
του κόσμου. Και θα τον πείσει, πως αυτή έχει δίκαιο. 

Αυτό όμως μπορεί να γίνει, όταν είναι ενωμένη. 
Η ανάγκη τούτης της ενότητας προκύπτει και απέναντι στις 

ποικίλες, αυθαίρετες, διαφοροποιημένες τάσεις του κόσμου. 
Δεν μιλούμε για ενότητα εξωτερικών τύπων, αλλά της ψυχής 

της Εκκλησίας. Του συνόλου της. 

    Ρ υ ά κ ι α

Πυρσός



[19]

Πυρσός

Όλα αυτά δείχνουν, πως η Εκκλησία, όταν εξομοιώνεται με 
τον ένα τρόπο ή τον άλλο προς τον κόσμο και τις διαιρέσεις του, 
ποικιλοτρόπως συμμαχεί μαζί του για τον ένα ή τον άλλο λόγο. 
Αδύνατο να τον πολεμήσει. Επομένως, αδύνατο ν’ ανταποκριθεί 
στην αποστολή της.

Όταν τα μέλη της Εκκλησίας δεν διαφέρουν στο πνεύμα και το 
ήθος από τον κόσμο, τότε παρατηρείται διάσταση. Κινδυνεύει η 
Εκκλησία να χαρακτηριστεί ως «κόσμος».

Αν, τελικά, ο κόσμος δεν πάει καλά, αυτό πρέπει να μας 
ανησυχεί για το ότι εμείς οι Χριστιανοί, κατά ποικίλους τρόπους, 
συσχηματιστήκαμε προς τον κόσμο. Γίναμε αιτία να ματαιωθεί η 
ελπίδα για την αλλαγή του κόσμου. Και την ενότητά του. 

Να επισημάνουμε ακόμη, πως, αν ο Ιησούς τόσο θερμά και τόσο 
εκ βαθέων προσεύχεται προς τον Πατέρα του υπέρ της ενότητας 
της Εκκλησίας ως προς την εκπλήρωση της αποστολής της μέσα 
στον κόσμο, αυτό σημαίνει, πως το θέμα τούτο είναι καίριο.

Κύριο λοιπόν το θέμα. Και για τη δική μας προσευχή. 
               Με την αγάπη μου,

                             a. G.

Την ξαναβρήκα. Ποιά; Την αιωνιότητα. Ειν’ η θάλασσα, 
λειωμένη μεσ’ στον ήλιο. Ψυχή μου αιώνια, κοίταξε τη 
λαχτάρα σου στο πείσμα της μοναχικής νυχτιάς και της 
φλογισμένης μέρας.

Α. Ρεμπώ
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Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

Εἶπεν ὁ Κύριος·  Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· 
ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν 
ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου 
σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος 
πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα 
μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 
ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί 
φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ 
ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν 
οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καὶ ὁ πατὴρ 
ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε 
αὐτῶν;  τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν 
ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; 
καταμάθετε τὰ κρῖνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ 
νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 
περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, 
σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς 
οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ 
τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· 
οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῃζετε  τούτων 
ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

΄



Τι είναι λοιπόν μέριμνα; Και είναι πάντα κακή; 
Για να ακούσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα τούτα, πρέπει 

πρώτα να πούμε τι είναι μέριμνα. Είναι η ανήσυχη και υπερβολική 
φροντίδα, που δηλητηριάζει τη ζωή του ανθρώπου. Προσβάλλει την 
αγαθότητα και την Πρόνοια του Θεού.

Συνήθως συνοδεύεται από αγωνία και άγχος. Παρουσιάζει το 
μέλλον σκοτεινό. Γεμάτο εφιάλτες και φοβίες.

Όταν η μέριμνα αρπάζει στα πλοκάμια της την ψυχή, την 
ταλαιπωρεί. Τη σκοτώνει με χίλιες δυο φανταστικές δυσκολίες.

Ο άνθρωπος τότε βλέπει τα πάντα μαύρα. Σκοτεινά.
Γιατί η μέριμνα αμαυρώνει το λογικό. Παραλύει τη θέληση. 

Σκορπίζει στον ψυχικό χώρο την αποθάρρυνση. Τον μαρασμό. 
Αρρώστεια λοιπόν η μέριμνα. Και μαστίζει τους ανθρώπους της 

εποχής μας. 
Υπάρχει όμως και μια μέριμνα καλή. Αξιοσύστατη.
Είναι η συνεχής φροντίδα για την πνευματική μας πρόοδο.
Είναι η μέριμνα για τη βασιλεία του Θεού. Είναι λυτρωτική. 

Υπέροχη. Ευεργετική. Όχι μόνο για την αιώνια ζωή, αλλά και για 
την επίγεια. 

Καλείται η ψυχή να βλέπει προς το Θεό. Με πίστη. Ελπίδα. 
Ελευθερία.

Στην ώρα του πόνου. Της λύπης. Της χαράς. 
Και η χαρά τότε θα πολλαπλασιάζεται. Θα μεγαλώνει. Θα 

βαθαίνει.
Αλλά και στην ώρα του πειρασμού. Των σειρήνων. 
Γυρίζοντας το βλέμμα προς τον Ιησού, Εκείνος θα μας ελεεί. Θα 

μας σκεπάζει. Θα μας σώζει. 

       +ο π. Γ. 

Πυρσός
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Στο αρχαίο της Σαλαμίνας θέατρο

Στ’ αρχαίο της Σαλαμίνας θέατρο

δεν θα διδάξουμε πια αρχαία τραγωδία.

Την τραγωδία τη δική μας θ’ ανεβάζουμε

μήνες πολλούς και χρόνια.

Κι οι Ευρωπαίοι θεατές

θα συρρέουν για να δουν,

ν’ ακούσουν το κλάμα των παιδιών,

το θρήνο των μανάδων

και τις θυσίες κοριτσιών

στους αιματόβρεχτους βωμούς της αδικίας.

Και κάποιοι βόρειοι φλεγματικοί

θα χύσουν κι αυτοί δάκρυ.
    
                                 Κλαίρη Αγγελίδου
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Πυρσός

Δες τον γκρεμό,

Ένας Άγγελος

Χαρά στον κάθε θνητόν. 

Χαρά στις ώρες του πόνου.

Διπλή χαρά στη χαρά του·

Ένας άγγελος·

πλάϊ του

μαζί του πάντοτε, 

του στέκει φρουρός!

Χαρά στην κάθε ψυχή. 

Χαρά στις δύσκολες ώρες.

Διπλή τιμή στην τιμή της·

Ένας άγγελος·

πλάι της

μ’ ανέκφραστη χάρη,

της μένει πιστός.

                         ΣΣ



Πυρσός
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Μπαίνοντας...

... ο εικοστός αιώνας στο τελευταίο του τέταρτο, αισθάνομαι 
άστεγος και περιττός. Όλα είναι κατειλημμένα – ως και τ’ άστρα. 
Οι άνθρωποι έχουν απαλλαγεί από κάθε παιδεία, όπως την εποχή 
του Τσέγκις Χαν.

 Πρωθυπουργοί συναλλάσσονται με προσωπιδοφόρους, ποικίλες 
ομάδες καταλαμβάνουν αεροπλάνα. Συλλαμβάνουν ομήρους. Οι 
κολλεγιόπαιδες λύνουν εκπληκτικές εξισώσεις με μιαν ευκολία που 
είναι ν’ απορείς. Το μυστικό στη ζωή αυτή, φαίνεται, δεν είναι, 
αν είσαι δούλος ή όχι. Είναι να οδηγείσαι με συνέπεια σε κάποιο 
«άρα» και να’ χεις έτοιμη την απάντηση. Μπροστά όμως σε μια 
φράση ποιητική, για ποιο λόγο αυτό το «άρα» στομώνει;

Το μυαλό μας κάνει μαιάνδρους απίθανους προκειμένου στο μέλλον 
να σταδιοδρομήσει στα εργαστήρια, στους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους, 
οπουδήποτε οσφραίνεται όφελος χειροπιαστό. Προκειμένου όμως να 
καταλήξει σε μια συνειδητοποίηση του είναι, παραμένει στην πρώτη 
του Δημοτικού. Γιατί;

«Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει»· άρα; Μηδέν ο 
μαθητής. «Ο ήλιος κυκλοδίωκτος ως αράχνη, μ’ εδίπλωνε»· άρα; 
Κενό. 

Το τρανζίστορ μας, ναι· αυτό ξέρουμε να το λύνουμε και να το 
επανασυνδέουμε στο άψε σβήσε. 

Όλα γίνεται να τα λύσεις και να τα επανασυνδέσεις, εκτός από 
τα λόγια που έγραψε ο ποιητής. Κάποια βίδα στο τέλος θα σε 
μπερδέψει. Μήτε που θα εφαρμόζει πουθενά, μήτε που χωρίς αυτήν 
θα λειτουργεί το μηχάνημα. Και ο ίδιος ο ποιητής, εάν κληθεί να 
δοκιμάσει, θ’ αποτύχει. Τον ακολουθούν οι προθέσεις του, που, 
αυτές, ενόσω ακόμη έγγραφε, τον είχαν εγκαταλείψει, χωρίς να 
το καταλάβει, για ν’ αφήσουν τη θέση τους σε  άλλες, δοσμένες, 
άγνωστο από πού και κλειδωμένες μέσα στο τελικό αποτέλεσμα, με 
μιαν ευλογοφάνεια που κάνει και τον ίδιον ν’ απορεί… 

(Οδυσσέας Ελύτης) 
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Άκρω δακτύλωι                              ι

Xαρούμενοι και ευτυχισμένοι
Ένας αγρότης καλλιεργούσε εξαιρετικής ποιότητας καλαμπόκι. Κάθε χρόνο, 

κέρδιζε το πρώτο βραβείο για το καλύτερο καλαμπόκι. 
Του πήρε συνέντευξη ένας δημοσιογράφος, και έμαθε κάτι πολύ  ενδιαφέρον 

για  τον τρόπο που καλλιεργούσε.
Ανακάλυψε, ότι ο αγρότης μοιραζόταν το σπόρο του καλαμποκιού του με 

τους γείτονές του. 
«Μα, σε παίρνει να μοιράζεσαι τον καλύτερό σου σπόρο με τους γείτονές σου, 

τη στιγμή που κι αυτοί παίρνουν μέρος στον ίδιο διαγωνισμό;» τον ρώτησε.
«Μα βέβαια, κύριε», είπε ο αγρότης, «δεν το ξέρετε; Ο αέρας  παίρνει τη 

γύρη από το καλαμπόκι που ωριμάζει και την τριγυρνάει από χωράφι σε χωράφι.
Αν οι γείτονές μου καλλιεργούν κατώτερης ποιότητας καλαμπόκι, και το 

δικό μου καλαμπόκι σταδιακά θα υποβαθμιστεί μέσω της σταυρογονιμοποίησης.
Εφόσον θέλω να καλλιεργώ καλής ποιότητας καλαμπόκι, πρέπει να βοηθήσω και 
τους γείτονές  μου να καλλιεργούν καλή ποιότητα καλαμποκιού».

Σαν κάτι να μην ακούγεται φυσιολογικό. Πώς μπορεί κάποιος να βοηθά 
τους ανταγωνιστές του; Την εποχή του εύκολου κέρδους και του χρηματισμού; 
Παράξενα ηχεί στ’ αυτιά του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτού που λειτουργεί με 
κίνητρο τον εγωισμό. Την προσωπική επιτυχία. Την ικανοποίηση.  Αυτού που 
αγνοεί το διπλανό του. Που γκρεμίζει τις αποθήκες και χτίζει μεγαλύτερες. Που 
συνάγει «καρπούς» για μια ζωή. Λες και θα ζήσει για πάντα. 

Κι όμως υπάρχει κι η θετική ματιά, με την οποία μπορούμε να δούμε τη ζωή 
μας. Όσοι θέλουμε να ζούμε καλά και με νόημα, θα πρέπει να εμπλουτίσουμε τις 
ζωές των γύρω μας. Γιατί η αξία της  ζωής μετριέται με τις ζωές που αγγίζουμε. 
Και μεταγγίζουμε αφειδώλευτα σ’ αυτές τη δική μας χαρά.

Και όσοι επιλέγουν να  ζουν χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι, πρέπει να βοηθήσουν 
και άλλους να βρουν χαρά και ευτυχία. Γιατί η ευτυχία του ενός συναρτάται με  
την ευτυχία όλων μας… 

Πέστε το: Δύναμη της  συλλογικότητας. Αρχή της επιτυχίας.
Νόμος της ζωής. Εντολή της αγάπης.
Η αλήθεια είναι ότι κανείς μας δεν κερδίζει αληθινά, παρά μόνο όταν κερδίζουμε 

όλοι. Αυτό; Μόνο με την αγάπη.                  
                                                                      ΔΔ

Πυρσός
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TA “ΓΕΝΕΘΛΙΑ”

[Νίκη Τρακοσιή, εκδ. Πορφύρα]

Σε λίγο ο κήπος άδειαζε. Στον δρόμο καληνυχτίζονταν, έλεγαν για 
άλλες συναντήσεις... Η Γιούλα στεκόταν έξω από το αυτοκίνητο και 
έβλεπε το κινητό. Μόλις είδε τον τελευταίο να βγαίνει, μπήκε ξανά 
σιγά σιγά πάλι στον κήπο και κάθισε δίπλα στην Κατερίνα, που 
καθόταν ακόμα εκεί, με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό.

- Πες μου, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ σε κάτι; Σ’ αυτά που έλεγες 
ότι βοηθάτε... Μπορώ και να ταξιδεύω, να πάω... Βαρέθηκα να είμαι 
τουρίστας. Είναι καιρός να βρω νόημα ζωής κι εγώ.

Η συνάντηση μιας τάξης Λυκείου, μετά από είκοσι χρόνια. 
Μια απλή συνάντηση; 
Για να θυμηθούν οι ήρωες τα παλιά; 
Για να εξιστορήσουν «επιτεύγματα» και «αποτυχίες» όλα αυτά 

τα χρόνια;
 Όχι... 
Μια «γενέθλια» συνάντηση. Γεμάτη εκπλήξεις! 

       Κ. Χ.  
 

Καθ’ οδον
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“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την “Ομάδα 
των 12” l  Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ. 103, Ιούνιος, 2017 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
Αντωνίου l  Επιμέλεια έκδοσης: Κυριακή Χριστοδούλου l Οι συνεργάτες έχουν την ευθύνη 
των απόψεών τους. l Διανέμεται δωρεάν l Συνδρομή προαιρετική. l Τηλέφωνο: +357 
22459760 l Φαξ: +357 22437746 l Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, (1621), Λευκωσία l  

Email: inpanayiasev@cytanet.com.cy l Website: www.panagiapalouriotissa.com l Εκτύπωση: 
Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 22433520, Λευκωσία

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

π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).

Υπενθυμίσεις:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Καθημερινά οι πατέρες 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 Κυριακή της Πεντηκοστής και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν 
τελούνται μνημόσυνα.
Την Παρασκευή 2 Ιουνίου θα γίνεται μνημόνευση κεκοιμημένων (4:30 μ.μ. 
- 6:30 μ.μ.), επειδή την επομένη είναι Ψυχοσάββατο.
Από την Κυριακή της Πεντηκοστής (4 Ιουνίου) μέχρι την Κυριακή των 
Αγίων Πάντων (11 Ιουνίου) γίνεται κατάλυση εις πάντα.
Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων είναι από τις 12 μέχρι τις 28 Ιουνίου
Την Παρασκευή, 23 Ιουνίου στις 8:30 μ.μ. θα τελεστεί Αγρυπνία.

Έγραψαν:
“Ο άνθρωπος ο καταδικασμένος να είναι ελεύθερος” (Σάρτρ). 
“Ο άνθρωπος ο καταδικασμένος να είναι αθάνατος” (άγιος 

Ιουστίνος Πόποβιτς).
Αφήσαμε κάτι πίσω; Α, ναι. 
“Ο άνθρωπος ο καταδικασμένος να είναι μόνος”(!) Θα γράψει 

κανείς άραγε κάτι; Για σ ή μ ε ρα  μιλούμε.
                                                  Ούτις

Πυρσός
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