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                                            Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 
                         25 Μαρτίου, 2023

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Η ζωή μας. Μια φτερωτή πορεία. Με πολύεδρeς της καθημερινής 

ζωής λάμψεις.
Καταπίεση βαρειά πλήττει τους ανθρώπους. Ο ενδόμυχος άραγε κόσμος 

τους; Διασαλεύεται;
Τα βάρυπνα μάτια τους εξακολουθούν να σκεπάζουν τ’ αστέρια;
Τα χάλκινα βλέφαρά τους αφέθηκαν στην φλογιασμένη πορφύρα τους 

μέσa; Των ονείρων; Των όποιων αναστοχασμών; Κι αναζητήσεων;
Οι φακοί τους; Απλοί; Ενισχυμένοι; Κυρτοί;
Μετέωρος αισθάνεται συχνά ο άνθρωπος. Και το χάος κάτω από τα 

πόδια του να χαίνει τραγικά. “Άβυσσον επικαλείται”.
Κι ο θησαυρός; Στα σάρκινα χαμένος σκεύη; Μήπως στου (όποιου) 

ωκεανού τα βάθη;
Κι η καρδιά; Εξακολουθεί το έργο της ακάθεκτη; Απόκρυφοι οι παλμοί 

της νοηματίζουν την αποστολή της;
Στις απόκρημνες της ζωής ακρώρειες ο άνθρωπος κάποιους ιριδισμούς 

συλλαμβάνει. Υπόκωφα; Ήσυχα; Χωρίς όποιους περισπασμούς;
Διερωτάται λοιπόν. Σε τούτες τις φωτοσκιάσεις τις τόσο αινιγματικές 

τί να υπάρχει από πίσω; Διαμαντόπετρες ίσως;
Πώς μπορεί σ’ επαλήθευση να προχωρήσει; Πού ν’ αναζητήσει της 

κάθε ιδανικής προσπάθειας τα φτερά; Στ’ άδυτα της ψυχής βάθη; Τους 
κραδασμούς της πικρής συγκομιδής της γνώσης; Αυτούς της σύνθεσης; 
Και της δημιουργίας;

Κι όταν η πύλη ανοίξει, σε ποιόν κόσμο θα βρεθεί; Κήπος μυστικός; 
Φαντασιώδης;

Πόνων αντανακλάσεις; Πίστης και αγάπης απόσταγμα;
Και του Αναστημένου ο τάφος, απέριττος εμάς θα περιμένει;
Σ’ αυτή την οδοιπορία μέσα, ο καθένας (ναι;) μένει σκεφτικός. Σε ποιά 

κατεύθυνση να τραπείς;
Ο Ηρακλής σε δίλημμα βρέθηκε. Απεφάσισε, πάντως.
Ο σημερινός όμως άνθρωπος τρεις δρόμους μπροστά του διαπιστώνει:
α. το χάος
β. το φως
γ. τη σιωπή
Πότε θα βαδίσει ευτυχής; Προς ποιά κατεύθυνση; Ποιό θα γίνει της 

δικής του ζωής το μονοπάτι;



Ξέρει άραγε του κάθε δρόμου την προσφορά;
Διακρίνει τις διαφορές;
Η όρασή του; Πόσο καλή είναι; Έχει διπλωπίαν άραγε; Και ποιός θα το 

διακριβώσει; Κι αν ναι, ποιές θα είναι οι επιπτώσεις;
Ερωτήματα πύρινα.
Αποθάρρυνση δεν επιτρέπεται καμμιά. Ο Ρουβίκωνας περιμένει. Θα τον 

διαβούμε λοιπόν;
Οι σειρήνες θα λένε το τραγούδι τους. Εμείς; Κερί έχουμε; 
Κι αν μας ζητηθεί ταυτότητα; Τι θ’ απαντήσουμε;
Ούτις; Ή Κανένας;
Εκείνος έλυσε το πρόβλημά του με τον Πολύφημο τότε.
Τραγικά πρόσωπα;
Επιστροφή πού;
Νοσταλγία Παραδείσου;
Κάθαρση;
Κι η ψυχή; Συνεχίζει; Αγωνίζεται; Ή γονατισμένη υπομένει; Ανέχεται; Αν 

ναι, τί;
Στο άγνωστο λοιπόν η πορεία του; Ελευθερίας; Γαλήνης; Ωριμότητας; Ή 

έλξη γοητείας υλιστικής; Περιπλάνηση στην ερημιά; Έρμαιο του κάθε ανέμου;
Και το κρίνο το εράσμιο; Πού να το αναζητήσεις;
Το λιμάνι το ήρεμο;
Το ευχάριστο είναι, ότι πριν από μας κάποιοι άλλοι πήραν πρώτοι τη 

σκυτάλη. Αγωνίστηκαν. Για την πίστη και την πατρίδα. Και νίκησαν. Πολλές 
βέβαια οι θυσίες. Άξιζαν τον κόπο. Αναδείχθηκαν ήρωες. Έγραψαν σελίδες 
δόξας μοναδικές.

Σ΄εμάς άφησαν παρακαταθήκη. Το είπε ο ποιητής τόσο όμορφα:
“μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του εικοσιένα”

Τί μας μένει λοιπόν; Ένα!
“Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω κυρίω”

                                                                          Με την αγάπη μου,

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του “Πυρσού” της Χριστιανικής Κίνησης της 
Παλουριώτισσας, (“Η ομάδα των δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, Ι.Ν. 
Παναγίας, Παλουριώτισσα. Τηλ.: 00 357 22459760, Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621)


