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Α.::.ΕΧΑΣΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

Ή qιαντασία στιρέψεται πίσω. 
Σ τρέφεται στό: χρόνια ποu άνέφε
λα ζούσαμε στήν Κυθρέα. 

Μ.έρες της Μεγάλης 'Ε:®ιδομά
δας. Μέρες χρο'Vιάρες. 7Ώρες 
yλυκιειaς καt θείας μυσταγωγίας 
ηταν οί έσ~ερινοί. Οί κάτοικοι 
της κω~ο1τόλεως μαζευόνωυσαv 
με ~αiθ:ειό: πίστη στtς ένορίες τοιJ 
χωριοϋ, γιό: νό: παρακολουΘήσουν 
με κατάνυξη τtς ίερες ό:κολου
θίιες. 

Ή φύση γύρω Ί'jταν ενας θετι
κος συ;ιτελεστry,ς ποι) , ®οηΘοΟσε 
νό: νοιωσουμε εντο:vα το καθετ(. 

Μοοα στήν έκκλησία δημιουρ
yό-cαν μιό: θαλπωρη ποu δεν τή 
συvαντοΟσε κανεις όπουδήποτε, 
παρά σε τόπους ποu οί <Χvθρωποι 
ζοΟv μονοιασμένοι. Οί έκκλησια
ζόμενοι ενοιωθαν μέισα τους άνεί
πωτη ψυχική άγαλλίαση. -;-Ηταν 
ολοι μεταξύ τους γνώριμοι άπο 
τό: παιδικά τους χρόνια. Συy.κεν· 
τρωμένοι κάτω άπο τοuς ίεροι:ιι, 
θόλους τfjς έΚJκλησιaς, έπικρατοΟ
σε άνc'ψεσά τους μιό: ψυχυκή έπι
κοινω'Vία ποu τοuς ενωνε σε δλες 
τlς έχδηλώlσεις τfiς ζωης τους. 
Ση1 χαρά, στη λόιrτη, στήν έπιτυ
χία, στήν ό:τrατυχία. Δεν qεχώρι
ζαν έκεϊ μέσα μορφωμέ.νοι καt ά
μόpφωτοι, πλούσιοι ~ ψτωχοί. Εί
χαν πάει έκεϊ ό:τrό τή~ ίδια ψυχική 
άvάyκη yιό: τrνεuματική άνάταση 

ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Δr:J.σιc{:ιΜ 

καi έπικοινωνία με το ΘεΊο. 

Ή φωνη τοΟ ίερέα άκουόταν 
καθάρια, κρυστάλλινη, ύπο~ληη
κή. Είχε γίνει και αόrrος ενα μέ 
το 'Ποίμνιό του. 

'Επιστροφή άπό τόν έσ'Περινό. 
'Όλα εύωδίαζαν. Οί λεμονανθοί, 
τό: τριαντάφυλλα, σί ®ιολέττες, 
τό: ιφ~vα στοuς αύλόγυρους των 
·Ο"Πιτιων. 

Το δροισερο καl ·μυρωμένο άε
ράκι, χάΤδ·εuε το πρόσωπτο. 'Ανα
παυόταν η ψυχή. κ ι' η καρδιό: ε
φιθανε ατή~ 'Πληρότητα. τί'Ποτε δεν 
μΉοροGσες νό: Ήροσθιέσεις, τ('Ποτε 
δεν μπσροϋσες νό: ά:φαιρέσεις. 

Νοσrαλ γ ία, άνάμrvηση ! Λέξεις 
®αρειΕ.ς γιό: τοuς ξεριζωμένους. 
"Αν ξενητευυεϊς καl νοσταλγή
σεις τον τόπο σου σό:ν θέλεις, τον 
έπισκέmεσαι καt πάλι. "Αν είσαι 
ταξιδιάρικο πουλί καl είδες μέρη 
ώραϊα καl άξ.έχατα, πηγαίνεις καί 
τό: ξανα®λέπεις. 

Γιό: τοuς πρόσφυγες, δλα αότά 
ε1ναι τραγική είρωνεία! Είναι σχη. 
μα όξύμωρο! Na καlγιεσαι και νC( 
θέλεις va ξανα'Πατή·σεις τον τόπο 
'ΠΟU σΕ. γαλούχησε καl νa μή μπο
pεϊς. Na νοιώθεις ξεκοιμιμέ'Vος 
καl νa θέλεις νa έ'Ιt<Χν<rουνδεθεϊς 
καl νό: μη το μπορείς. 

1Γιατί τόση άδικ(α; Γιατ( νό: 
σuμ®αίνουν δλα αύτά; 




