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Μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου

Γεννήθηκε στη Μελιτινή της Αρμενίας από ευσεβείς 
χριστιανούς γονείς μεγάλης ηλικίας. 

Όταν πέθανε ο πατέρας του Παύλος, η μητέρα του Διονυσία 
πρόσφερε το παιδί στον Επίσκοπο της Μελιτινής, κοντά στον 
οποίο μαθήτευσε. Ξεχώρισε για την υπακοή και τη σεμνότητά του.

Στα τριάντα του χρόνια ήταν ήδη ιερέας κι είχε την επιμέλεια 
όλων των μοναστηριών της Μελιτινής. Μετά την εκεί διακονία του, 
έφυγε στα Ιεροσόλυμα, όπου, μαζί με τον όσιο Θεόκτιστο, ίδρυσαν 
πολλά μοναστήρια.   

Έζησε εξηνταοκτώ χρόνια στη σιωπή και την προσευχή σ’ ένα 
σπήλαιο της Παλαιστίνης. Πέθανε σχεδόν εκατό ετών, αφού προείδε 
καθαρά τον θάνατό του. 

Ένα από τα θαύματα που έκανε, είναι ότι έθρεψε τετρακόσιους 
ταξιδιώτες, που έχασαν τον δρόμο τους και χτύπησαν την πόρτα 
του, πολλαπλασιάζοντας λίγο ξερό ψωμί. Ο Χριστός κάποτε 
εβεβαίωσε: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος 
ποιήσει».

Όταν οι άνθρωποι κάνουν γνωστά «μετ’ ευχαριστίας» τα 
αιτήματά τους προς τον Θεό, όταν προσεύχονται και ζητούν για 
σήμερα τον επιούσιο άρτο, ο άρτος αυτός ποτέ δεν τους λείπει. 
Ευλογεί ο Θεός. 
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς
Στο κλίμα της

Με του χρόνου το γύρισμα βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μεγάλα 
γεγονότα.

Λυγμικά ως τώρα αιτήματα ακούστηκαν πάρα πολλά. 
Μια απαράκλητη μοναξιά ταλανίζει τον ερημωμένο παροδίτη του 

σήμερα. 
Αναθυμιάσεις πνιγηρές εκπέμπονται γύρω. 
Πολλοί και ποικίλοι μιμούνται τα λιοντάρια. Ορμούν ακάθεκτοι. Να 

μας καταπιούν θέλουν. Και πνευματικά. Μα και εθνικά.
Εδώ στου ελληνισμού την ακρώρεια που βρεθήκαμε αγκιστρωμένοι, 

προσπαθούμε να χαράξουμε δίαυλους του πνεύματος. Ίσως κάποτε να 
θυμόμαστε και τον προορισμό μας. Και ν’ αγωνιζόμαστε για του χαμένου 
παραδείσου την ανάκτηση. 

Αυτό όμως για εμάς δεν είναι «το μέγα καλό και πρώτο».
Όχι. Αλλού συνήθως είναι η σκέψη μας προσηλωμένη.
Δημιουργούμε μόνοι μας νοητικές φυλακές. Και κλείνουμε τους εαυτούς 

μας μέσα.
Παραμένουμε με τις καρδιές αποδυναμωμένες. Στραγγισμένες τις 

ψυχές. Μ’ ένα αδιόρατο χαλαρό χαμόγελο στ’ ακρόχειλο.
Προσπαθούμε διαρκώς να διεξάγουμε διαλόγους διαγράφοντας 

συνεχώς παράλληλους μονολόγους. 
Το κλίμα ασφυξίας δεν το διασπαθίζει η όποια πλούσια (υλική) 

φωτοχυσία. 
Δεν επιτρέπουμε να σελαγίσει στο στερέωμά μας ο Ήλιος της 

Δικαιοσύνης.
Πώς να επιδιώξουμε, μα και πώς να καταφέρουμε ατομική τελείωση; 

Πώς ν’ ανιχνεύσουμε μια-μια τις απόκρυφες της ψυχής μας γωνίες; 
Πώς να νοηματοδοτήσουμε καινούργια δυναμική; 
Πώς να ενασκήσουμε πρακτική υπέρβαση αδιεξόδων; Κοινές 

ψηλαφήσεις μεταφυσικής ελπίδας; Πύκνωμα νοήματος ζωής; Ανασασμός; 
Προσδοκίες; 

Εμείς οι φιλόϋλοι, οι συνηθισμένοι, οι άνθρωποι της ρουτίνας, ένα 
δίχτυ πυκνό πλέξαμε. Και κλειστήκαμε μέσα. 

Πυρσός



«Η οικογένειά του αρδεύει τις εκτάσεις που 
διασχίζει. Προσπερνά τα εμπόδια. Βαθαίνει τις κοιλάδες. 
Τρεμουλιάζει στου ανέμου το φύσημα. Αντανακλά τον 
ουρανό. Και δίνει στα πουλιά και πίνουν».

Ν’ αναμετρηθούμε άραγε;
                                                                                γ.
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Συχνά ακούονται συνθήματα για κατάνυξη. Χαρμολύπη. Χαροποιό 
πένθος. 

Ποιος όμως δίνει σημασία σε τέτοια; 
Ο κάθε σταθμός της ζωής μας  είναι μια νέα ευκαιρία για ιχνομυθία 

παραμυθίας. Για καταφυγή σε μια κατανυγμένη μισοφώτιστη Εκκλησία. 
Μια δυνατότητα για να βγούμε στο δρόμο τον έρημο. Τη μοσχοβολιά 

να αισθανθούμε του νοτισμένου χώματος.
Να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη, για να ψαύσουμε, με της 

ταπείνωσης το μεγαλείο, την ψυχή μας.
Είναι ευκαιρία να δούμε και  να καταφέρουμε, ώστε ν’ αφήνουμε τα 

ίχνη μας, χωρίς αυτό να μας εμποδίζει ν’ απολαμβάνουμε τη διαδρομή. 
Και φτάνοντας να σκύψουμε ευλαβικά. Ν’ αναζητήσουμε παραμυθία. 
Στην πηγή της. 

Θα αισθανθούμε να επιμηκύνονται οι ίσκιοι. Να μας πληρώνει ένα 
βίωμα ευκατάνυχτο. 

Πρέπει να το παραδεχθούμε. Η ζωή έχει ακόμη πολλά να μας διδάξει. 
Κι εμείς έχουμε πολλά να μάθουμε. Φτάνει να θέλουμε. 

Ο Χριστός δεν το δήλωσε; « Όστις θέλει»; Και «αν (κανείς) θέλει»; 
Και της ζωής τα μαθήματα είναι πολλά. 
Θα μας μάθει την αγάπη. Σήμερα μισούμαστε όλοι. Θα μας πει γι’ 

απλότητα. Ειδικά τώρα που γεμίσαμε τη ζωή μας με τόσα ψιμύθια. Αλλά 
και για ταπείνωση. Και ειλικρίνεια. Και φιλία. 

Τις αρετές θα τις βρούμε εκεί. Σε μια μοναδική ανθοδέσμη. 
Θα δείξει σ’ εμάς τους παροδίτες, τον τρόπο να βγούμε από 

τ’αδιέξοδά μας. Ν’ ανακαλύψουμε τον άλλο. Να βρούμε σημείο συνάντησης. Να 
κοινωνήσουμε. Μέσα στης διακονίας πάντα το κλίμα. 

+ ο π. Γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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“Ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι” (Ρωμ. ιγ΄ 11)

Καθημερινά οι άνθρωποι δείχνουν το ενδιαφέρον τους για τον 
καιρό. Θέλουν να ξέρουν τις καιρικές συνθήκες. Αυτό ίσχυε και στην 
περίοδο του Χριστού. Το παράπονο όμως του Κυρίου ήταν ότι 
αδιαφορούσαν για τους καιρούς από πνευματική άποψη.   

Η άγνοια του φυσικού καιρού είναι σημαντική, αλλά δεν 
προκαλεί τραγικές συνέπειες. Η άγνοια, όμως, των καιρών, τους 
οποίους προλέγει ο Λόγος του Θεού, αποτελεί την αιτία μεγάλων 
πνευματικών συμφορών. Και την απώλεια ευκαιριών, οι οποίες δεν 
επανέρχονται πλέον. Ο Λόγος του Θεού προλέγει με κάθε ακρίβεια 
τα σημεία των καιρών, ώστε να είμαστε κατατοπισμένοι ως προς 
την εξέλιξη του σχεδίου Του και τη σοβαρότητα των καιρών στους 
οποίους ζούμε. Μα και ως προς την πνευματική μας προετοιμασία, 
για να μη χάσουμε τις ευκαιρίες. Αυτές που μας παρουσιάζει, για 
να Τον υπηρετήσουμε.

Τα προγνωστικά των φυσικών καιρών, είναι ενδεχόμενο να 
μην επαληθεύσουν. Αυτά όμως, για τα όποια μιλά ο λόγος Του, 
ουδέποτε θα διαψευσθούν.

Η αντικειμενική γνώση των καιρών έχει και την υποκειμενική της 
πλευρά. Αποβλέπει στην πνευματική αντίδραση των πιστών.

Σήμερα έχουμε καταληφθεί από έναν πνευματικό ύπνο. Ο Λόγος 
του Θεού σαλπίζει αφύπνιση. Για εκείνους που έχουν μάτια, για να 
βλέπουν κι αυτιά για ν’ ακούουν. 

Είναι καιρός να εγερθούμε από τον ύπνο της αδιαφορίας. Και 
της αδράνειας. 

Να γίνουμε υιοί φωτός και ημέρας. Αγρυπνούντες πάντα. 
Καλή χρονιά!                   +ο π. Γ.
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Ιδού, δύο δρόμοι τέθηκαν μπροστά σου. Η ζωή και ο θάνατος.
Να πορεύεσαι όπου θέλεις. Και ιδού φωτιά και νερό. Όπου θέλεις, 
άπλωσε το χέρι σου. Από σένα εξαρτάται, εάν θέλεις ν’ αποκτήσεις 
τη ζωή. Και από σένα εξαρτάται, εάν θέλεις να αποκτήσεις το 
θάνατο. 

Ο θάνατος λοιπόν είναι η ζωή του (αμαρτωλού) κόσμου, η δε 
ζωή είναι η (εν Θεώ) δικαιοσύνη. 

Μέγας Αθανάσιος 

Τι σε ωφελεί, πες μου, όταν εξουσιάζεις ολόκληρα έθνη και είσαι 
δούλος στα πάθη σου; 

Ποια βλάβη υφίστασαι, όταν δεν εξουσιάζεις πάνω σε κανένα 
άνθρωπο, όμως είσαι ανώτερος από την τυραννική εξουσία των 
παθών; Αυτό είναι αληθινή ελευθερία. Αυτό είναι εξουσία. Αυτό 
σημαίνει να βασιλεύεις και να κυβερνάς. 

Όλα τα άλλα είναι δουλεία, έστω κι αν κανείς φοράει χιλιάδες 
βασιλικά στέμματα. Γιατί, όταν κανείς εξουσιάζει μέσα του το πλήθος 
των τυραννικών παθών, όπως τη φιλαργυρία, τη φιληδονία, την 
οργή, τη ζήλεια, τα άλλα πάθη, τι να τα κάνει τα άλλα αξιώματα;

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Απαρχεσ
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[AΓΑΠΩ  ΤΟΥΣ  ΑΠΛΟΥΣ... ]

...ανθρώπους. Αγαπώ τα απλά πράγματα, τις απλές χαρές, τις 

μικρές εκπλήξεις της κάθε μέρας. 

Ένα χαμόγελο είναι αρκετό, για να γίνει η πορεία μου όμορφη. 

Ένα λουλούδι, ένας ανθός, μια πέτρα που δροσίζεται στο κύμα. 

Υπάρχουν τόσο πράγματα γύρω μας και μέσα μας που μπορούμε 

να τα κάνουμε αφετηρίες για κορφές γεμάτες φως. 

Πολλές φορές ξεκινάμε της αυγή σαν πολεμιστές για μάχη, λες κι 

όλα τα προβλήματα του κόσμου περιμένουν από μας τη λύση τους. 

Κι είναι τότε που οι μέρες γίνονται σκληρές κι οι νύχτες γεμίζουν 

εφιάλτες.

Οπλισμένοι σαν αστακοί με γνώσεις, με ιδέες, με μια τετράγωνη 

λογική αρνιούμαστε να δεχθούμε τη χαρά της έκπληξης, τον ερχομό 

του απρόσμενου. Μας φοβίζει το καινούριο, γιατί νομίζουμε, πως θα 

προδώσει την τάξη, την ασφάλεια, την καλοσχεδιασμένη μας ζωή.

Αγαπώ τους απλούς ανθρώπους που αρχίζουν το πρωινό με 

χαρούμενη διάθεση και γυρίζουν το βράδυ έχοντας στα μάτια τους 

τη λάμψη της ειρήνης. 
Γ. Ματσαγγίδης

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός



Το ρολόι μετρά τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, τις ώρες. Δεν 
μπορούμε να σταματήσουμε τον χρόνο. Και ούτε χρειάζεται βέβαια, 
αν το σκεφτούμε σωστά. Η ιστορία «οφείλει» να συνεχιστεί. 

Τίθεται όμως μπροστά σ’ όλους μας το καυτό ερώτημα: Πώς 
αντικρύζουμε το όλο θέμα; 

Και να μην ξεχνούμε κάτι. Να προσέξουμε, χρειάζεται, τον 
τίτλο που φέρουμε: Χριστιανοί. Ανήκουμε σ’ ένα «στρατόπεδο». 
Πώς λοιπόν μπορούμε ν’ αναμένουμε αυτό το τέλος που είναι 
ταυτόχρονα και μια αρχή; 

Δικαιούμαστε μήπως να αντιμετωπίσουμε το θέμα πρόχειρα; 
Πολλοί λένε: «Ένας χρόνος όπως τόσοι και τόσοι που πέρασαν» 

ή « Τα χρόνια περνούν αφήνοντας πάνω μας τη σφραγίδα τους. 
Άσπρα μαλλιά-ρυτίδες». Κάποιοι άλλοι θα πουν « Δεν βαριέσαι, 
αδελφέ. Ό, τι έλθει, ας έλθει. Και ό, τι θέλει ας φέρει». Μπορεί 
αδιάφορα ν’ αντιμετωπιστεί τα θέμα τούτο; 

Κι είναι τόσο προσωπικό. Αλλά και κοινό. 
Δεν μπορώ λοιπόν να κλείνομαι στο σπίτι μου. Να κάνω ό, τι 

μου αρέσει. Όπως νομίζω και… ξεχνώ τα υπόλοιπα. 
Μπορεί να ’χω τη δυνατότητα να σκέφτομαι και να κάμνω ό,τι 

και όπως μου αρέσει. Να ’χω άνεση οποιασδήποτε μορφής. Δεν 
είναι όμως μόνο τούτα ή πρώτιστα τούτα αρκετά, για να ζήσω.

Οι σχέσεις μου με τους γύρω μου και οι επαφές μου είναι 
απαραίτητες. Χρειάζεται ο ένας τον άλλο. 

Δεν μπορώ λοιπόν σαν άλλος Ροβινσώνας να κλειστώ στο νησί 
μου. Οι ευθύνες μου; 
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Ευθύνη σημαίνει συνειδητός τρόπος ζωής. Είναι θέματα σοβαρά. 
Έχουν να κάμουν με ψυχές. Η κάθε περίπτωση χρειάζεται και τη 
δική της ξεχωριστή αντιμετώπιση. 

Δεν μπορώ να δέχομαι οτιδήποτε παθητικά. Η ανησυχία μου 
πρέπει να γίνει πράξη. 

Ούτε απαραίτητη και μόνη είναι οποιασδήποτε μορφής άνεση. 
Οφείλω όμως πάνω απ’ όλα να δουλέψω γι’ αυτή τη σύνδεσή 

μας με την πηγή. Την αλήθεια. Να γίνω ο συνδετικός κρίκος.
Κι έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε.
Σήμερα αποκτήσαμε τόσα και τόσα δικαιώματα (!). 
Είμαστε ελεύθεροι να σκεφτόμαστε. Να δρούμε. Και να… 

αντιδρούμε. 
Οι κίνδυνοι όμως καιροφυλακτούν. Αληθινά «στόματα 

λεόντων». 
Θ’ αφεθούμε λοιπόν στης ζωής την κατρακύλα; 
Αποκτήσαμε δικαιώματα, τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. 

Να χρησιμοποιήσουμε σωστά. 
Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όποτε και όπως 

το θέλουμε. Να μην ξεχνούμε όμως: «πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ ου 
πάντα συμφέρει» (Απ. Παύλος). 

Έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε. Να κινούμαστε και να 
δίνουμε μηνύματα στην κοινωνία. Σωστά.

Πρέπει να σταθούμε ενάντια στης όποιας μορφής μούχλα, που 
σκοπό έχει να χαλάσει το ποιόν του ανθρώπου.

Λύσεις στης ζωής τις δυσκολίες, μας προσφέρονται σήμερα 
πολλές. Και εύκολες μάλιστα. Να μην ξεχνούμε όμως, ότι, «τα 
αγαθά κόποις κτώνται». 

Η οποιαδήποτε εύκολη λύση σημαίνει επιπολαιότητα. 
Προχειρότητα. Και τελικά αποτυχία. 

Πυρσός
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Με τις εύκολες λύσεις, εύκολα πέφτουμε στην ουτοπία της δήθεν 
απελευθέρωσης. Απελευθέρωσης ηθικής. Πνευματικής. Κοινωνικής. 

Θέλουμε να νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ενώ οι ίδιοι 
δημιουργούμε δεσμά. Φραγμούς. Υποδουλωνόμαστε.

Τα συνθήματα για απελευθέρωση όποιας μορφής παίρνουν και 
δίνουν. 

Είναι όμως, αυτή η λεγόμενη απελευθέρωση, η ελευθερία για 
την οποία ο Χριστός ήλθε στην γη; Είναι η ελευθερία, για την 
οποία ταπεινώθηκε; Πικράθηκε; Σταυρώθηκε; 

Είναι ξεκάθαρο και οφείλουμε να το θυμόμαστε: « ἐάν ὁ υἱός 
ὑμάς ελευθερώση, ὂντως ελεύθεροι ἔσεσθε».

Μόνο τότε μιλούμε για σωστή ελευθερία.
Ας απελευθερωθούμε λοιπόν από οποιασδήποτε μορφής δουλεία. 
Ανεξάρτητοι, μα και αδέσμευτοι ας εκμεταλλευτούμε σωστά τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την καλυτέρευση όλων μας. 
Ζητώντας οπωσδήποτε πάντα τη βοήθεια του Πατέρα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση η επικοινωνία μαζί Του. Το ισχυρότερο 
όπλο όλων μας είναι η προσευχή. Η ζωντανή και αδιάλειπτη. Το 
στήριγμα. Η παρηγοριά μας. 

Μήπως είναι καιρός ν’ ανασκουμπωθούμε; Ν’ ανασυνταχθούμε; 
Χρειάζεται να συγκεκριμενοποιήσουμε τον σκοπό μας στη γη. 

Να ξέρουμε τι ζητούμε. Πώς ζούμε. Πώς προχωρούμε.
Ν’ αναθεωρήσουμε τη στάση μας. Τον τρόπο σκέψης μας. Και 

με πνεύμα εγρήγορσης να πορευθούμε. Μεταφέροντας το σωτήριο 
μήνυμα στις καρδιές. 

α.ι.

Πυρσός
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Τα διαβατήρια, ναι, για μας, 
τους εξωτερικούς παρατηρητές, 
είναι λεπτομέρεια. Πολύ μικρή 
μάλιστα. 

Υπάρχουν όμως και κάποιοι 
που είναι αδύνατοι στην  πί- 
στη. Και η  συμπεριφορά της 

τους σκανδαλίζει ίσως. 
Τι θα γίνει τότε; Ο ιερέας 

θα χτίζει, ενώ η πρεσβυτέρα θα 
χαλά;

Ζητείται λύση λοιπόν. 
Στην «άσκηση επί χάρτου» 
υπάρχει: Πρόβλεψη όλων των 
ενδεχομένων. Σωστή ιεράρχηση. 
«Ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Τι παιγνίδια, αλήθεια, μας 
παρουσιάζει η ζωή!...

Και ο πατέρας (κληρικός 
επίσης) αγωνιά. Υπέρμετρα ίσως, 
αλλά…

Όποια εισήγηση δεκτή.
Να ελπίσουμε και να ευ-

χηθούμε να επικρατήσουν σω-
φρονέστερες σκέψεις.

Και ο Θεός βοηθός!....

(από το “ημερολόγιο 
ενός πνευματικού”)

Γιος ιερέα συμπαθεί μια 
κοπέλα. Εκείνη δέχεται να τον 
παντρευτεί.

Θέλει να γίνει κληρικός. 
Χρειάζονται όμως διαβατήρια 

για τον πολιτικό γάμο.
Η οικογένειά της δεν συμπα-

θεί τα διαβατήρια.
Εκκλησιαστικός γάμος 

χωρίς πολιτικό δεν γίνεται. 
Είναι αυτά τα κατάλοιπα της 
κομμουνιστικής νοοτροπίας.

Τι κάνουμε λοιπόν;
Διαβατήρια – γάμος – ιερω-

σύνη; Ή άρνηση;
Πρωτοφανές για μένα το 

πρόβλημα. Και δεν αρκεί να 
πεις απλώς μια γνώμη. Μια 
συμβουλή.

Σε τελική ανάλυση, ένα «ξε-
καθάρισμα λογαριασμών» είναι 
απαραίτητο. Τι έχουμε; Τι θέ-
λουμε; Ποια τα πρωτεύοντα και 
ποια όχι;

Είναι και τ’ άλλο. Αν η 
κοπέλα συγκατατεθεί. Ο γάμος 
γίνεται. Εκείνος γίνεται κληρικός. 
Τι γίνεται, αν τότε εκείνη αλλάξει 
γνώμη;

Πολεμά με τον τρόπο της το 
έργο του.

Πυρσός

Ανιχνεύοντας
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Βρίσκεσαι κάπου και σου προσφέρουν κάτι.
Διάλεξε το μικρότερο κομμάτι αν τίθεται 

ζήτημα εκλογής.
Αν όμως κάποιος ή κάποιοι βλέπουν τι θα 

κάνεις, τότε προτίμησε να ακολουθήσεις τη 
μέση οδό, που θα προκαλούσε την πιο μικρή 
αίσθηση στους άλλους.

Προσπάθησε δηλαδή, με κάθε τρόπο 
να μένεις αφανής και να περνάς όσο πιο πολύ 
μπορείς απαρατήρητος.

Να το έχεις αυτό σαν έναν κανόνα πάντοτε.
Μη μιλάς για τον εαυτό σου, πώς κοιμήθηκες, 

τι ονειρεύτηκες, τι σου συνέβηκε.
Μη λες τη γνώμη σου ευκαίρως – ακαίρως 

και μάλιστα χωρίς να ερωτηθείς.
Μην κάνεις λόγο για τις ανάγκες σου και τις 

υποθέσεις σου.
Όταν διαρκώς γι’ αυτά μιλάς, τρέφεις 

απλούστατα το ναρκισσισμό σου με την 
αυτοαπασχόλησή σου.

   Τίτο Κολλιάντερ

Πυρσός

Ψηφιδεσ
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Ο Θεός κανένα δεν αδικεί, αλλά όμως είναι ο 

Θεός που ενεργεί ελεύθερα και δεν μας δίδει 

λόγο, όχι με την έννοια ότι μας αδικεί, αλλά με 

την έννοια ότι εμείς πρέπει να μάθουμε πως 

όλες οι ενέργειες του Θεού είναι δίκαιες, όλες 

οι ενέργειες του Θεού είναι ακριβώς έτσι που 

εμείς ευλαβικά να τις δεχόμαστε. 

     

                         
                        

                    π. Συμ. Κραγιόπουλος

  

Ο καλλιτέχνης δεν γράφει απλώς ή 
τραγουδά τραγούδια – γίνεται ο ίδιος το 
τραγούδι. Δεν ζωγραφίζει απλά σ’ έναν 
καμβά ο ίδιος γίνεται ζωγραφιά προς δόξαν 
Θεού.                       Jonathan Jackson

     

Θροΐσματα... 
Γιε μου, 
Να θυμάσαι.
«Αναγκαίον τον τέλειον άνδρα 

και θεωρητικόν είναι των όντων και 
πρακτικόν των δεόντων». 

                           . . .πατρικά

Πυρσός
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Αγαπητέ μου Τάκη,

«εξαγοραζόμενοι τόν καιρόν» (Εφεσ. ε΄ 16)

Με την είσοδο ενός νέου έτους προβληματιζόμαστε:
Πόσο αξίζει ο χρόνος;
Είναι δυνατό να υπολογίσουμε;
Φεύγει τόσο γρήγορα.
Πριν προλάβουμε να σκεφθούμε, έχουν πετάξει οι μέρες. Οι 

μήνες. Τα χρόνια.
Τον διαιρούμε σε παρελθόν. Παρόν. Μέλλον.
Καταλήγουμε, πως το παρελθόν μας έφυγε. 
Το μέλλον είναι τόσο άγνωστο. 
Το παρόν είναι στη διάθεσή μας. 
Στο τώρα μπορούμε ν’ ασκήσουμε την ελευθερία μας.
Στροφή στη στιγμή λοιπόν. Την ευκαιρία. Την αξιοποίηση 

της πείρας.
Προσέχουμε πως την ευημερία ακολουθεί η στενοχωρία. Η 

βία. Το άγχος.
Παρατηρούνται προσπάθειες για ξεπέρασμα της πλήξης. Της 

μελαγχολίας. Της πίεσης. Των φόβων.
Καταλήγουμε όμως συνήθως, πως δεν μπορούμε να 

κάμουμε διαφορετικά. Ν’ αντισταθούμε. Να πολεμήσουμε. Να 
εξαγοράσουμε τον καιρόν μας. Να εκμεταλλευθούμε κάθε στιγμή. 
Να βρούμε φως στο σκοτάδι.

Χρειάζεται να βαδίζουμε προσεκτικά.
Να προσέχουμε τα μεγάλα. 

    Ρ υ ά κ ι α

Πυρσός
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Να μην παραβλέπουμε τις λεπτομέρειες. 
Να κινούμαστε με ακρίβεια. 
Να είμαστε άγρυπνοι διαρκώς. Να εφαρμόζουμε τη διάκριση. 
Ν αναζητούμε στην καθημερινότητα το θέλημα του Κυρίου. 
Να δρούμε με συνέπεια. 
Να έχουμε την πνευματική μας αντίληψη σε διαρκή όξυνση. 
Να μη χάνουμε τον καιρό μας άδικα.
Χρειάζεται όμως και κεφάλαιο.
Το Άγιο Πνεύμα βοηθά.
Οδηγεί. Χαράσσει δρόμους.
Ανοίγει λεωφόρους. 
Εκείνο θα μας δώσει την τόλμη. Τη σοφία. Τη διάκριση.
Τι να πούμε.
Να ετοιμάσουμε λοιπόν τον εαυτό μας.
Να μη ξεχνούμε πως απάντηση στο ερώτημα:
Πόσο αξίζει ο χρόνος;
Είναι:
Όσο Χριστό περιέχει.
Ο δικός μας χρόνος; Πώς διαβαθμίζεται;
Κυλά σαν γάργαρο νερό;
Αφήνει στην ψυχή μας τα δικά του εκτυπώματα;
Εδώ πρέπει να σε αφήσω.

     Με την αγάπη μου,

                          a. G.

Πυρσός



Ένας συγκεκριμένος χώρος 
της ημέρας πρέπει να αφιερωθεί 
στην προσευχή. Κάνοντάς το, 
μαθαίνουμε τον εαυτό μας επίσης 
στην υπακοή. Ο ψαλμωδός λέει: 
«επάκις της ημέρας ήνεσά σε 
(Ψαλμ. 164). 

Πιθανώς να μην αφιερώνουμε 
ούτε επτά στιγμές την ημέρα 
για προσευχή, αλλά ο φυσικός 
χρόνος είναι το πρωΐ και το 
βράδυ.

     Αρχιεπ. 
     Φινλανδίας Παύλου

o συλλέκτης

Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που 
καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν 
είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου. Σιγά-σιγά, φυσικά, αρχίζουμε 
να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της καταστάσεως 
όλης της ανθρωπότητας. 

Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο 
σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας, δε ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα, 
ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου, 
το δράμα της ιστορίας του από την αρχή του χρόνου.

Γέρων Πυρφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ο χρόνος αρχίζει να υποφέρεται 
καθώς παύει να είναι πέρασμα και 
γίνεται διάρκεια. Ισως μόνον έτσι να 
μπορεί κάποιος να αντέξει τον χρόνο – 
και κάπως έτσι αυτά τα “αδιατάρακτα 
τοπία” να γίνουν τόποι εσωτερικής 
πύκνωσης. Θέλω να πω, οι εικόνες 
αυτές μοιάζουν να μας υπενθυμίζουν 
κάτι που έχουμε ξεχάσει. Κι εσύ ή 
εγώ ή η φίλη που μοιάζει να κυνηγάει 
αδιάκοπα τη σκιά της, δεν χρειάζεται 
να τρέξουμε ώς τη Ναμίμπια για 
να βρούμε τα αδιατάρακτα τοπία 
που τόσο έχουμε ανάγκη. (Ηλίας 
Μαγκλἰνης, «Η Καθημερινή»)

Δονήσεις

[18]

Πυρσός



ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες

«Diakocmhch… 
Οι εικόνες είναι σαφώς το βιβλίο των αγραμμάτων, όπως ρητά 

εκφράστηκε ο Μέγας Βασίλειος, αλλά συγχρόνως είναι και έκφραση 
ομορφιάς υλοπνευματικής.

Τα περίτεχνα στοιχεία βρήκαν την είσοδό τους από την αρχή της 
εκκλησιαστικής τέχνης. Οι κατακόμβες της Ρώμης είναι αδιάψευστοι 
μάρτυρες: πουλιά και ερπετά, ψάρια και παγώνια, κλήματα και φυτά 
είναι τα βασικά διακοσμητικά στοιχεία. Η άμπελος με τους βλαστούς, 
τα φύλλα και οι καρποί είναι ο βασικός διάκοσμος σε όλα τα 
μνημεία όλων των εποχών. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ποικιλόμορφοι 
ελισσόμενοι ανθοφόροι βλαστοί, στη σκέψη των τεχνιτών αγιογράφων, 
κατείχαν ιδιαίτερη θέση. Αλλά και τι πιο ωραίο διακοσμητικό στοιχείο 
θα μπορούσε να έχει την πλαστικότητα και την πλούσια βλάστηση 
από αυτή του αμπελιού; Αγκαλιάζει τους κιονίσκους, διαθέτει τον 
θριγκό και εναγκαλίζεται τις εικόνες, σ’ αυτή τη συνεχή λιτανεία, με 
την υπερκείμενη διάταξή της. [...]

Το δένδρο εκφράζει το μυστήριο της κάθετης έννοιας και πορείας 
της καταπληκτικής ανατάσεως προς τον ουρανό και της συνεχούς 
γενέσεως. Είναι, όχι μόνο η ανάπτυξη της ζωής, αλλά ακόμη η 
σταθερή νίκη πάνω στον θάνατο. Είναι, επίσης, η τέλεια έκφραση του 
μυστηρίου της ζωής, που σηματοδοτεί την ιερή πραγματικότητα του 
κόσμου. Πρόκειται, ασφαλώς, για μια δεδομένη σύλληψη του ζώντος 
κόσμου, ο οποίος συμβολίζει το δένδρο. Είναι ο κάθετος άξονας, γύρω 
από τον οποίο εικονίζονται και ακτινοβολούν ρίζες και κλάδοι. Είναι η 
εικόνα του κόσμου σε μικρογραφία, σε ανάπτυξη, σε ενότητα και σε 
ανάληψη. [...]

Στη βυζαντινή αγιογραφία δεν έχουμε την εξεικόνιση του Δένδρου 
με τη σημασία των συμβολισμών, που συναντάμε στα εξωχριστιανικά 
κείμενα. Χρησιμοποιούνται όμως οι κλάδοι των δένδρων. Η μόνη 
εξαίρεση συναντάται στο γενεαλογικό δένδρο της «Ρίζης του Ιεσσαί», 
οι κλάδοι του οποίου συμβολίζουν τους προγόνους καταγωγής του 
Χριστού.

 Νικ. Δ. Πασσάς

[19]

Πυρσός
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Κυριακή μετά τα Φώτα (Ματθ. 12-17)

Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, 

ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ καταλιπὼν 

τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ 

τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ 

Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου 

τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ 

Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, 

Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν 

σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν 

χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 

Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· 

μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Πυρσός
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ΦΩΣ ο Χριστός λοιπόν. 
Γιατί όμως; 
Είναι φως ο Χριστός. Διεφώτισε ύψιστα, μυστηριώδη προβλήματα 

της ανθρώπινης διάνοιας. 
Βοήθησε, ώστε οι αγράμματοι, αλλά πιστοί Χριστιανοί να 

γνωρίζουν περισσότερα απ’ ότι γνωρίζουν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι. 
Διεφώτισε τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς. Μας έκαμε να 

βλέπουμε τους σκοτεινότερους διαλογισμούς μας. Τους μυστικότερους 
πόθους μας. Τις πιο αφανείς μας επιθυμίες. Τα πιο λανθάνοντα 
πάθη μας. 

Μας δίδαξε τι σ’ αυτά είναι καλό. Kακό. Aγνό. Pυπαρό. Άγιο.
Aμαρτωλό. Άξιο να προχωρήσει στο φως ή να εξαφανιστεί στο 
σκοτάδι.

Διεφώτισε τα δρομάκια. Tα μονοπάτια. Tους δρόμους όλης της 
ζωής μας. 

Μας γνώρισε το δίκαιο. Tο καλό. Tο καθήκον μας προς το Θεό. 
Tον πλησίον. 

Τι οφείλουμε προς τους φίλους μας και τους εχθρούς μας. Προς 
τους συμπολίτες μας και τους ξένους. Προς τους άντρες και τις 
γυναίκες. Προς τους άρχοντες και τους ιδιώτες. Προς τους χαίροντες 
και τους θλιβομένους. 

Μας έδειξε τι μας οδηγεί στην ευθεία. Στην οδό της αμαρτίας. 
Στον ασφαλισμένο τόπο. Στην άβυσσο. Στη ζωή. Στο θάνατο.

Κάτω από τις ακτίνες Του λάμπει η αλήθεια. Ανθεί η αρετή. 
Θάλλουν οι μεγάλες αρχές της πίστης. Της ελπίδας. Της δικαιοσύνης. 
Της αδελφότητας. Της αγάπης. 

Σ’ Αυτόν βρίσκουμε το κέντρο μας. Τον δρόμο μας. Τον σκοπό 
μας. 

Ζούμε ως όντα λογικά και ηθικά. 
Για μας λοιπόν; Tι είναι ο Χριστός.      

                   +ο π. Γ. 
   

Πυρσός
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Ποτέ δεν θα γεράσεις

Ποτέ δεν θα γεράσεις
με μια λάμψη στα μάτια σου
με την άνοιξη στην καρδιά σου, 
καθώς θα βλέπεις το Χειμώνα να περνά.
Ποτέ δεν θα γεράσεις
όσο θα’ χεις ένα χαμόγελο να μοιραστείς, 
όσο πονάς για τους ανθρώπους
και βρίσκεις χρόνο να τους φροντίζεις.
Όσο θα υπάρχει μαγεία στον κόσμο σου
και ένα όραμα να σε κρατά.
Όσο θα μπορείς να γελάς στη ζωή, 
ποτέ δεν θα γεράσεις.
            Iris Hesselden

Άτιτλο

Από πρωία μέχρι νυκτός
τριάντα χρόνια χρειάστηκαν,
για να πάθω και να λέω σωστά
το «καλημέρα».
Κι άλλα τριάντα πέρασαν,
για να πάθω και να λέω σωστά
το «γεια-χαρά».
Πώς θα προλάβω, Θέ μου,
τόσο ολίγος πια, να πω σωστά
το «καληνύχτα»;             
     Τάκης
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Tο αντίδοτο
Άλγος ψυχής και σώματος.
Γ υρεύω το αντίδοτο.
Xώρο κοντά στο Θεό.
Oρθόδοξη Xριστιανική προσέγγιση.
Σταθερότητα Πίστης.
                        Eυ. Aχιλλέως

Πέτα
Περιστέρι πέτα
πάρε της ελιάς ένα κλωνάρι
θυμήσου την κιβωτό μας και…
     πέτα
μη ξεχάσεις νάρθεις.
Φέρε τη λάμψη, 
εκείνο το φως που συ ξέρεις.
  Περιστέρι πέτα
Φτάσε στην ψηλή κορφή
κάτι απ’ αυτή να μας φέρεις 
ν’ ανοίξει η ελπίδα
νάχουμε λόγους να ζούμε.
   Πέτα!
     «Μ»

Άτιτλο
Xριστέ να ζω
κι ας μη ξέρω.
               T.

Πυρσός



[24]

Δευτέρα, 12.12.2016

Η μαμά μου λέει, πως δεν πρέπει να ψάχνω για τους τέλειους 
ανθρώπους. Γιατί πολύ απλά, δεν υπάρχουν. Και ότι πρέπει να βρω 
το δικό μου φταίξιμο για τα πράγματα που παραπονιέμαι. Και μια 
φίλη τις προάλλες μου είπε ότι…

Είναι σημαντικοί οι άλλοι στη ζωή μας.
Ναι. Νομίζω ότι έτσι έλεγε ένας ποιητής. Για να γνωρίσουμε τον 

εαυτό μας, πρέπει να κοιταχτούμε σε μια άλλη ψυχή. 
Είμαι τόσο στενόμυαλη μόνη μου, γιατί απλά σκέφτομαι μόνο με 

έναν τρόπο, αυτόν που έμαθα.
Οι άλλοι όμως σου δίνουν κι άλλες οπτικές, που απ’ τη θέση σου δεν 

μπορείς να δεις. Τότε ίσως αρχίσεις ν’ αναγνωρίζεις συμπεριφορές τόσο 
του παρελθόντος όσο και του μέλλοντος, οι οποίες   επιβεβαιώνουν τα 
λεγόμενά τους.

Και τέτοιες ώρες είναι ώρες σύγκρουσης. Με το Εγώ σου. Που είναι 
τόσο μεγάλο τις πλείστες φορές… Και πονάς. Και κλαις. Και θυμώνεις. 
Ώσπου να το αντέξεις. Nα το αποδεχθείς.

Και επειδή θέλεις και χαίρεσαι, όταν εξελίσσεσαι, τα λαμβάνεις όλα 
υπ’ όψη. 

Άλλοτε απλώς δοκιμάζεις, για να δεις αν σε κάνει πιο ευτυχισμένο 
μια άλλη οπτική.

Μπορώ στο κάτω-κάτω ν’ αφήνω περιθώριο, έστω 1%, να κάνω 
λάθος εγώ. Kαι άλλο τόσο να έχουν δίκιο οι άλλοι.

Τελικά, όλο αυτό είναι, νομίζω, εξάσκηση, ώστε η αποδοχή να 
έρχεται νωρίτερα, αλλά και να μπορώ σιγά - σιγά να βλέπω από 
περισσότερες σκοπιές ένα γεγονός. 

Α. Κ.
 

Φύλλα ημερολογίου

Πυρσός
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Συνεχίστε... 

Παρακολουθήσατε ποτέ πουλιά ν’ αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις και 
εμπόδια; Θα εντυπωσιαστείτε.

Ξοδεύουν χρόνο πλέκοντας τις φωλιές τους, μαζεύοντας «υλικά οικοδομής», 
από μακρυά. Χτίζουν τις φωλιές τους με φροντίδα. Προσπάθεια και αγάπη.

Όταν είναι σχεδόν έτοιμες να δεχθούν τα αυγά τους, αρκετά συχνά 
καταστρέφονται από ανθρώπους ή ζώα.

Τα πουλιά όμως δεν τα παρατούν ούτε απογοητεύονται.
Συνεχίζουν με υπομονή, μέχρι το πρώτο αυγό να βρίσκεται στη φωλιά.
Μερικές φορές, προτού ξεπουλιάσουν τ’ αυγά, η φωλιά καταστρέφεται.
Είναι σκληρό να ξεκινάς ξανά από το μηδέν, αλλά τα πουλιά ουδέποτε τα 

παρατούν. Δεν κάθονται να κλάψουν τη “μοίρα” τους.
Συνεχίζουν κελαηδώντας και χτίζοντας. Χτίζοντας και κελαηδώντας.
Έχετε νιώσει ποτέ στη ζωή ότι οι προσπάθειές σας είναι μάταιες; Ότι δεν 

υπάρχει καμιά πιθανότητα επιτυχίας; Ή αλλαγής; Ότι η οικογένειά σας και οι 
φίλοι σας δεν είναι όπως τους οραματιστήκατε;

Μήπως χάσατε ποτέ τις ελπίδες σας και σκεφτήκατε: «Αρκετά. Δεν αξίζει τον 
κόπο»;

Κουραστήκατε από τον καθημερινό αγώνα της ζωής; Τ’ ανεκπλήρωτα όνειρα; 
Τις κούφιες υποσχέσεις; Τους άπιαστους στόχους;

Μην τα παρατάτε. Έστω κι αν η ζωή σάς πληγώνει.
Προσευχηθήτε. Βάλτε μπροστά τις ελπίδες σας. Και προχωράτε.
Μην ανησυχείτε, αν πληγώνεστε στο δρόμο. Προετοιμαστείτε γι’ αυτό.
Μαζέψετε τα κομμάτια από τα σπασμένα σας όνειρα και προχωρείστε ξανά. 

Δεν έχει σημασία πόσα εμπόδια πρέπει να υπερπηδήσετε. Μη χάνετε το θάρρος 
σας. Φορέστε το χαμόγελό σας. Και να θυμάστε: Η πίστη στο Θεό είναι το 
μεγαλύτερό μας στήριγμα.

Η ζωή είναι μια συνεχής πρόκληση που αξίζει να τη ζεις. Με τον καινούργιο 
χρόνο οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται. Μην αφήσετε καμμιά να προσπεράσει 
ανεκμετάλλευτη. Ζήστε έντονα την κάθε του στιγμή. Ο αγώνας ο καλός αξίζει 
τον κόπο. 

Και μην ξεχνάτε να μοιάσετε στα πουλιά:
Συνεχίστε να τραγουδάτε!!!

ΔΔ

Aκρω δακτύλωι                              ι

Πυρσός
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To koymπι της αγαπης κι ο πριγκηπασ 
που δεν ειναι πια μικροσ

[Βαγγέλης Ηλιόπουλος, εκδ. Πατάκη]

Ένας βασιλιάς σκληρός και αγενής με τους υπηκόους του, μόνο 

υποτιμά και προσβάλλει. 

Ένας πρίγκηπας που δεν αγαπά τη συμπεριφορά του πατέρα 

του, αλλά είναι ακόμα μικρός. 

Μια πολιτεία με κατοίκους πληγωμένους, αλλά υπάκουους.

Υπάρχει άραγε ελπίδα; Θ’ αλλάξει ποτέ κάτι; 

Όλα θ’ αλλάξουν, όταν ο πρίγκηπας πάψει να είναι πια μικρός. 

Πώς θα γίνει αυτό; Με τη βοήθεια ενός κοριτσιού κι ενός κουμπιού! 

Είναι δυνατό ένα κορίτσι κι ένα κουμπί να αλλάξει κάτι; Και 

μάλιστα έναν πρίγκηπα; Μα φυσικά! Γιατί ωραίο είναι, ό,τι χαρίζεται 

με αγάπη. Κι αυτό δεν μπορεί παρά ν’ αγγίξει την καρδιά. Kαι ν’ 

αλλάξει κάποιον.

Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Που μιλά για σκληρότητα, 

αλλά και γι’ αγάπη. Για κακία, αλλά και καλωσύνη. Γι’ αλαζονεία, 

αλλά και γι’ απλότητα. 

Ένα παραμύθι που αγγίζει τις καρδιές. Μας δείχνει δρόμο γι’ 

αλλαγή!  

Ε. Α. 

Καθ’ οδον
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“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την 
“Ομάδα των 12” l  Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ. 98, Ιανουάριος, 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 
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.

Καθημερινά, οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο 
του μεγάλου Ναού μεταξύ 3:30 - 5:30 μ.μ. για εξυπηρέτηση του 
κοινού. Τηλέφωνο: 22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 
99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).

Η Εκκλησία παραμένει ανοιχτή (7:00-11:00 π.μ. και  3:30 - 5:30 
μ.μ.) καθημερινά. Για  περισσότερες  πληροφορίες  αποταθήτε  στην 
Εκκλησιαστική  Επιτροπή.   (Τηλ.: 22459760, 22459763, από  τις 
7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. καθημερινά).

Την Παρασκευή, 20/1/2017, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία στον 
Μικρό μας ναό.

Να είμαι το κέντρο. 
Αυτό δεν επιδιώκω διαρκώς;
Μήπως είναι καιρός ν’ αλλάξει η κατεύθυνση;
Αντί να δέχομαι, να στέλλω; 
                                   Ούτις
                                             

Πυρσός
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