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Όταν η διακινδύνευση δεν είναι καταστροφή, τότε απλά και 
μόνο μετατρέπεται σε προσπάθεια αποφυγής της κατα-

στροφής. Για παράδειγμα, όταν μια μεγάλη εταιρεία διακινδυ-
νεύσει να κλείσει, έρχονται άλλες μικρότερες εταιρείες να την 
αντικαταστήσουν. Η παντοδυναμία μιας εταιρείας στον χρόνο 
συνεπάγεται την πολιτική της διασύνδεση. Κι αυτό γιατί μόνο 
η πολιτική διαδικασία είναι σε θέση να εμποδίσει για κάμποσο 
χρόνο την είσοδο νέων ανταγωνιστών στο παιχνίδι. 

Σε μια ανεμπόδιστη, ωστόσο, αγορά, σαν αυτή που επιτρέπει 
ο καπιταλισμός, η διαδικασία της «δημιουργικής καταστροφής» 
των μεγάλων εταιρειών (στο σημείο αυτό, βάλτε με τον νου σας, 
και των ‘‘μεγάλων δημοσίων οργανισμών’’) είναι, πάλι, απλώς 
και μόνο θέμα χρόνου. Μοναδικό ανάχωμα (αλλά κι αυτό με 
ημερομηνία λήξεως) αποτελεί ο λαϊκισμός της εκάστοτε κυβέρ-
νησης, που κάνει τους υπουργούς της να φαντάζουν σαν εθνικοί 
πρωταθλητές σε επαναστατικού τύπου γυμνάσια «αριστερής, 
δήθεν, προελεύσεως». Αλλά κι αυτό, όμως, το εμπόδιο είναι θέμα 
χρόνου να αρθεί, αφού οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται και είναι 
πολύ πιθανόν οι εθνικές εκλογές να φέρουν μια νέα κυβέρνηση 
«δεξιού προσανατολισμού», στο προσκήνιο.

Αφού, λοιπόν, η δύναμη των κυρίαρχων εταιριών (ή μιας πα-
γιωμένης κατάστασης), στην αγορά, αναπόφευκτα διαβρώνεται 
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μέσα στον χρόνο, καθώς «νέοι παίκτες» μπαίνουν στο παιχνίδι 
δυναμικά και με αποφασιστικό τρόπο, το καλύτερο που έχει να 
κάνει το «άτομο» είναι να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της 
επικαιροποιημένης επερχόμενης καταστροφής του, εάν θέλει να 
λογίζεται για υποψιασμένος και ευπροσάρμοστος πολίτης του 
κόσμου. Αλλιώς, μάλλον, τον περιμένει η κατάθλιψη και, ενδεχο-
μένως, και η αυτοκτονία, λόγω των εμμονών του, της ευπιστίας 
του και της ρομαντικής – σαν ασθένεια – προσκόλλησής του 
στο παρελθόν.

Για να μην την προλάβει (την ηρωίδα μας) η κατάθλιψη και η 
αυτοκτονία, σκέφτηκε ότι ο «αναστοχαστικός εκσυγχρονισμός» 
ήταν η μόνη λύση για την περίπτωσή της. Έπρεπε κοινώς να δει 
τον κόσμο με άλλα μάτια. Να αναστοχασθεί. Να διακινδυνεύσει 
μια άλλου τύπου ερμηνεία των πραγμάτων. Να πει το: ‘‘Εγώ είμαι 
Εγώ’’, και έτσι η σύγκρουση μέσα και έξω από αυτήν να γίνει συνύ-
παρξη, τελικώς, με τον εαυτό της αλλά και με το περιβάλλον της.

«Αυτό θέλει ψυχή», θα πει κάποιος. «Θέλει τόλμη», θα πει κά-
ποιος άλλος. Μήπως, όμως, για εκείνη, δεν ήταν ζήτημα ψυχής 
και τόλμης, αλλά απλά «περιπέτειας για την περιπέτεια»; Γιατί, 
πριν ακόμη καλά-καλά τής δείξουν την πόρτα της εξόδου από 
την εργασία της, αποφάσισε πρώτη αυτή να τα βροντήξει όλα 
και να φύγει. Πού να πάει; Καλό ερώτημα. Μόνο πατάτες σε λα-
ϊκή αγορά θα μπορούσε να πουλάει. Τρόπος του λέγειν, δηλαδή. 
Να, όμως, που της πέρασε φευγαλέα και αυτό το σενάριο από 
το μυαλό: Από γιατρός που ήταν σ’ ένα δημόσιο νοσοκομείο, να 
βγάλει άδεια για πάγκο στη λαϊκή αγορά του χωριού της!

Εν πάση περιπτώσει, είχε πάρει τις αποφάσεις της. Δεν θα 
άφηνε τη ζωή να την οδηγήσει στο τέλμα. Θα αντιστεκόταν! Με 
μια κλωτσιά έκλεισε την πόρτα του γραφείου της, αφήνοντάς 
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τα όλα τακτοποιημένα, όπως συνήθιζε. Μέχρι και την καρέκλα 
της έβαλε προσεχτικά στη θέση της, πριν αποχωρήσει. Το «απο-
χωρήσει» - τώρα βέβαια - δεν είναι και το καταλληλότερο ρήμα 
αλλά, μάλλον, το «δραπετεύσει».

Η δημιουργική καταστροφή είχε, ήδη, αρχίσει, μαζί και με 
την αντίστροφη μέτρηση. Θα γινόταν ένας «νέος παίκτης» της 
επερχόμενης επικαιροποιημένης καταστροφής της! Αυτή η ιδέα 
ήταν αρκετά διεγερτική από μόνη της, για να την κρατάει σε 
εγρήγορση και επιφυλακή. Έπρεπε, επιπροσθέτως, να σκεφτεί 
σοβαρά ή μη σοβαρά (δεν είχε, πλέον, και πολύ μεγάλη σημασία 
αυτό) ποιο θα ήταν το επόμενό της βήμα. Θα εγκατέλειπε και 
τους δικούς της ανθρώπους, μαζί με την εργασία της; Θα τους 
αποχαιρετούσε, φεύγοντας σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα ή 
απλά θα εξαφανιζόταν χωρίς ν’ αφήσει κανένα ίχνος πίσω της, 
για να μην μπορούν έπειτα εκείνοι να τη βρουν;

Αυτή η δεύτερη προοπτική διαπέρασε αίφνης, σαν ηλεκτρι-
σμός, το σώμα της, σε πολλαπλές συχνότητες αιματηρής ροής, και 
έκανε τους μυς της να ενεργοποιηθούν, παλλόμενοι στο ρυθμό 
ενός αρχέγονου και μανιώδους χορού...
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Εγκαταλείποντας την άσφαλτο, μπήκε στην αλάνα των παιδι-
κών της αναμνήσεων και άρχισε να περπατάει, κλωτσώντας 

κάπου-κάπου από κανένα πετραδάκι με το πόδι της, σαν αλητάκι 
του δρόμου που ξέμεινε στο χρόνο. Σ’ αυτή την αλάνα, είχε πε-
ράσει άπειρες ώρες, παίζοντας με τ’ άλλα παιδιά της γειτονιάς, 
όταν την είχαν φέρει οι γονείς της, στην ηλικία των έξι ετών, με 
δάκρυα στα μάτια, μετακομίζοντας στο «καινούριο σπίτι». Αθώα 
χρόνια; Παραπονεμένα χρόνια; Ούτε κι η ίδια ήξερε τι επιθετικό 
προσδιορισμό να τους προσδώσει. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει 
αθωότητα χωρίς παράπονο στον πυρήνα της αλλά και παράπονο 
δίχως αθωότητα στην ουσία του!

Κάποιο αόρατο χέρι την είχε αρπάξει απ’ το λαιμό και δεν έλεγε 
να την αφήσει. Λες κι η μοίρα αρπάζει τυχαία όποιον πέσει στα 
χέρια της, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και τόσοι άλλοι άπιαστοι 
που, εξαντλημένοι και μπερδεμένοι απ’ τη ζωή τους, διάγουν, μέσα 
σε συνθήκες απόλυτης απραξίας, τον βίο τους, παραμένοντας σε 
μια άνευ νοήματος εργασία και οικογενειακή κατάσταση. Αυτή, 
όμως, δεν μπορούσε την απραξία. Δεν μπορούσε την άνευ νοή-
ματος ζωή, γενικότερα. Όσο πιο πολύ «πράττει» ένας άνθρωπος, 
τόσο πιο επικίνδυνος είναι μέσα στη χορεία των άπραγων. Παρόλο 
αυτά, προτιμούσε να είναι επικίνδυνη – και ας την καθιστούσε 
αυτό αντιπαθητική ή αντικείμενο ζήλιας – παρά εφησυχασμένη. 
Το δαιμόνιο του παραβάτη κυλούσε μέσα στο αίμα της. Φευγαλέα 



Η ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ 9

τής πέρασε η σκέψη από το νου ότι, όσες φορές κατήγγειλε τη 
«παραβίαση μιας κλειδαριάς», ο παραβάτης, στην πραγματικότη-
τα, ήταν η ίδια και έπρεπε να υποστεί τη μεγαλύτερη τιμωρία από 
αυτή την άπραγη, αδιάφορη και ράθυμη ομήγυρη, που εξαπάτησε. 

Δεν μπορούσε παρά να κάνει και μια δεύτερη σκέψη: Αν και 
ήταν ένα ευαίσθητο μοναχοπαίδι – και ευαίσθητη παρέμενε μέχρι 
και σήμερα - τα είχε καταφέρει περίφημα όλα αυτά τα χρόνια! 
Είχε εξαπατήσει, είχε παραβιάσει, είχε διχάσει, είχε κεντρίσει, είχε 
γοητεύσει, είχε ξεσηκώσει, κι ωστόσο παρέμενε ατιμώρητη ακόμα 
μέσα στην πολύχρωμη ανθρωπομάζα! Και αλώβητη, επιπλέον! 
Γιατί, αντί να γερνάει, όπως φυσιολογικά συμβαίνει σε όλους τους 
ανθρώπους με βάση τους νόμους της Βιολογίας, αυτή, αντιθέτως, 
μέρα με τη μέρα, γινόταν όλο και πιο παιδί. Κάτι σαν την ταινία 
του Φίντσερ, «Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον»! 
Οι στιγμές που είχε ζήσει ξεπερνούσαν τον χρόνο, αλλά και αυ-
τές που θα ακολουθούσαν δεν την φόβιζαν καθόλου, γιατί είχε 
μια διαίσθηση ότι θα έμπαιναν σε μια άχρονη τροχιά, όπου η μία 
μέρα θα γινόταν αιωνιότητα, και το αντίθετο.

Το πράγμα ήταν ξεκάθαρο! Ήταν ένα αγριμάκι, που οι οξυδερ-
κείς της χώρας δεν είχαν καταφέρει να παγιδεύσουν το δαιμόνιο 
του παραβάτη που έφερε κρυφά μέσα στη ψυχή της! ‘‘Οία η μορφή, 
τοιάδε και η ψυχή’’, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί της, υπονοώντας 
ότι η ψυχική ωραιότητα είναι ανάλογη προς τη μορφή κάποιου. 
Όμως... Ούτε και γι’ αυτό ήταν σίγουρη. Ότι, δηλαδή, η ψυχή 
της συμβάδιζε με τη μορφή της. Γιατί... άλλοτε, αισθανόταν ότι 
είχε μια γλυκιά ευάλωτη μορφή και, άλλες φορές τής φαινόταν 
στον καθρέφτη πως η μορφή της είχε μια ανεπαίσθητη σκληράδα, 
σαν να προοικονομούσε ότι θα έκανε τα πάντα προκειμένου ν’ 
αυτοκαταστραφεί...
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Οι συνάδελφοί της, τελικώς, ομολόγησαν:
— Εμείς είμαστε έκφυλοι, κουτοπόνηροι, απατεωνίσκοι, 

και όχι μόνο δεν μας περιφρονούσαν, όλα αυτά τα χρόνια, αλλά 
περνούσε και η μπογιά μας. Αυτή, τουλάχιστον, δεν ήταν διε-
φθαρμένη, όπως εμείς...

Με το που βγήκε η είδηση της εθελούσιας αποχώρησής της, 
σηκώθηκε ένας κουρνιαχτός στον διάδρομο, με σκοπό να μην 
ξανακαθίσει η σκόνη για αρκετές ημέρες...

— Ας της κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορούσε να συμμετέχει 
άλλο σ’ αυτή την κατάσταση... συνέχιζαν το λογύδριό τους οι 
συνάδελφοί της, ιατροί, δήθεν με σκοπό να την υποστηρίξουν

Αλλά και κάποιες αιρετικές φωνές ερχόταν να συμπληρώσουν 
τον καμβά της γελοιότητας:

— Δεν φροντίσαμε να εξαλείψουμε τις αιτίες που έφεραν τα 
πράγματα σ’ αυτό το σημείο. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι γι’ αυτή 
τη κατάσταση...

Εκ βαθέων εξομολογήσεις από ανθρώπους που το «βάθος», 
ως έννοια, δεν έπαιζε καθόλου στη ζωή τους. Όσο η ηρωίδα κι-
νούνταν στους διαδρόμους και περνούσε η ψηλόλιγνη φιγούρα 
της σαν τον άνεμο, ήταν «αισθαντική», ήταν «ερωτική», και αυτά 
τα δύο την καθιστούσαν και «απαραίτητη». Δεν ήταν ο μόχθος 
της, η εργατικότητά της, οι ικανότητές της. Ήταν η μορφή της. 



Η ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ 11

Δεν είχαν χάσει τη «συνάδελφο». Είχαν χάσει το αντικείμενο της 
θέασής τους. Αυτό τούς άφηνε απαρηγόρητους και, ελαφρώς, και 
εξαπατημένους. Κοινώς, τους την έσκασε το κοριτσάκι! Κατά τα 
άλλα, ας πήγαινε στον διάολο! Ίσως, μάλιστα, να προσδοκούσαν 
ότι η απώλεια αυτού του «αντικειμένου» δεν θ’ άφηνε αδιάφορη 
και τη Διοίκηση, η οποία δεν θ’ αργούσε να τιμωρήσει την απεί-
θαρχη υπάλληλο, στην πρώτη στροφή του δρόμου. Όποιος είναι 
μάγκας, την κάνει μεν, αλλά έχει φροντίσει, προηγουμένως, να 
έχει καβάτζα τους προστάτες του. Αυτή, ποιους προστάτες είχε! 
Θα την χόρευαν στο ταψί!

Ούτε ξέρει πόσες ώρες καθόταν στην αλάνα των παιδικών 
της χρόνων και τα κλωθογύριζε όλα αυτά στο μυαλό της. Την 
έλεγαν Θάλεια, και ο θάλλων ψυχισμός της δεν την άφηνε να 
παραδεχτεί ότι η «προσωπικότητα» λίγη αξία έχει μπροστά στον 
οδοστρωτήρα της ανωνυμίας και του χρήματος. Όποιος βρίσει, 
όποιος δείρει, όποιος ασωτέψει πρέπει προηγουμένως να έχει 
μπόλικα χρήματα. Αυτή, αντιθέτως, σαν τον υπνοβάτη, προχω-
ρούσε στα σοκάκια της γειτονιάς της και τρόμαζε κι η ίδια με 
τις αποκαλυπτικές σκέψεις της... Εάν τώρα καθόταν δίπλα της 
καμιά ηλικιωμένη και της εκμυστηρεύονταν αυτό που είχε κάνει, 
σίγουρα η γηραιά κυρία θα της έλεγε τα παρακάτω:

— Δεν είναι καλό αυτό που πήγες και έκανες, κορίτσι μου... 
Άκου με και μένα που γέρασα... Ζήτησε συγγνώμη από τη δουλειά 
σου και ξαναγύρνα πίσω. Τι θα φας εσύ; Τι θα φάνε οι δικοί σου; 
Στα τέσσερα θα συρθείς για μια δουλίτσα... Μην το κάνεις αυτό 
στον εαυτό σου και στα παιδάκια που μπορεί να έχεις!

Φρίκη! Δεν ξέρεις πραγματικά τι είναι το χειρότερο από τα 
δύο: η σκληρότητα ή η ανοησία σ’ αυτόν τον κόσμο! Με το που 
πήρε να σουρουπώνει κι η υγρασία νότισε το χώμα της αλάνας, 
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αποφάσισε ότι δεν θα ξαναγυρνούσε πίσω. Όχι! Ας της έκαναν 
ό,τι ήθελαν! Δεν μπορούσε άλλο να συμμετέχει σ’ αυτή την άθλια 
και φρικτή ανοησία!

— Πόσο επαχθείς είναι οι όροι της υποκρισίας και των προσπα-
θειών της να επικρατήσει! Αξίζει, άραγε, να θυσιάσει κανείς μια 
αληθινή ζωή γι’ αυτό το σίχαμα που λέγεται ‘‘καθημερινότητα’’; 

Και, χωρίς ν’ ακούει πλέον τους θορύβους και όλα όσα συνέ-
βαιναν μπροστά της, απόρεσε για το πώς δεν μπόρεσε να τα δει 
όλα αυτά νωρίτερα και πώς δεν τα έβλεπε και ο κόσμος μαζί της...
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Με πρωτοφανή ηρεμία και διαύγεια καθόταν τώρα στη θέση 
του οδηγού και παρατηρούσε την «υποκρισία» να χάνεται 

από το οπτικό της πεδίο, όσο πατούσε το γκάζι αποφασιστικά για 
να απομακρυνθεί από ό,τι την πονούσε περισσότερο: τους γρα-
φιάδες, τους φύλακες, τους προστάτες, την μικρή της κόρη που 
δεν θέλησε να την δει στα μάτια. Μακριά από μεγάλες αίθουσες, 
πορτρέτα, λάμπες, πολυθρόνες, τοίχους, παράθυρα και ογκώδη 
κτίρια. Μακριά από μορφωμένους, πλούσιους και φτωχούς. Μα-
κριά από κατεστραμμένους και αρρώστους... Μακριά από εγκατα-
λελειμμένα πλάσματα, που τα έβλεπε σαν χέρια και πρόσωπα στον 
χρόνο αφημένα. Μακριά από το απορημένο ασθενικό πρόσωπο του 
νεαρού που την χαιρετούσε κάθε πρωί όταν έμπαινε στην κλινική 
της... Μακριά από συνηγόρους, εισαγγελείς και προέδρους, μαζί 
με τις, όλο αυτοπεποίθηση, χειρονομίες τους και τις διακυμάνσεις 
στον τόνο της φωνής τους. Μακριά από τον εκκωφαντικό χτύπο 
της καμπάνας που την ξυπνούσε τα κυριακάτικα πρωινά... Μακριά 
από εργαστήρια, καταγώγια και οίκους ανοχής... Μακριά από τις 
αιτίες που την είχαν οδηγήσει στο σημείο «μηδέν» της ύπαρξής 
της. Μακριά από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που τσακώνονται 
και ύστερα παριστάνουν ότι είναι ένα σώμα και μια ψυχή. Μακριά 
από δικαστές και ενόρκους που καραδοκούσαν να την δικάσουν 
για τα χρόνια που κουβαλούσε στην πλάτη της. 
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Μόλις σήμερα, καταδικάστηκε, και πριν από μισή ώρα δρα-
πέτευσε, κρατώντας στο χέρι της μια απόφαση που καλά-καλά 
δεν καταλάβαινε τι έλεγε... Αντί να βρίσκεται στο κρατητήριο και 
να δέχεται επισκέψεις, με το σαγόνι της να τρέμει και τα μάτια 
γεμάτα δάκρυα, έτρεχε με εκατόν εξήντα χιλιόμετρα την ώρα σ’ 
έναν δρόμο φαρδύ, που κάποιοι τον είχαν ονομάσει Εθνική Οδό. 
Αλήθεια... Για δες, λοιπόν! Να σ’ έχουν καταδικάσει ισόβια κι εσύ 
να αισθάνεσαι, για πρώτη φορά, ο πιο ελεύθερος άνθρωπος του 
κόσμου που τρέχει πάνω στην Οδό της Ελευθερίας του! 

Οι ρόδες του αυτοκινήτου της παρέσερναν στο πέρασμά τους 
το παρελθόν της, στη στενή επαφή τους με τη βρεγμένη άσφαλτο. 
Κι έτσι ξαφνικά... όπως κρατούσε σφιχτά με τα δυο της χέρια το 
τιμόνι, αισθάνθηκε να συρρικνώνεται, λεπτό το λεπτό, το καρ-
κίνωμα που είχε επιτρέψει να μεγαλώσει μέσα στα σπλάχνα της. 
Να αποκτά το μέγεθος κουκίδας και όχι πορτοκαλιού, όπως είχαν 
δείξει οι ακτίνες αρχικά. Αλλά και η διάγνωση του γιατρού που 
την εξέτασε, είδε, σε μια αθάνατη στιγμή, να εξανεμίζεται όπως 
η σκόνη πάνω σε εύθρυπτο χαρτί... 
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Η τραχιά φυσιογνωμία του τοπίου, καθώς και το δύσβατο και 
απροσπέλαστο του εδάφους, την έκαναν να σταματήσει το 

αυτοκίνητό της σε μια άκρη του δρόμου, σβήνοντας τη μηχανή 
και παραμένοντας δεμένη με τη ζώνη στο κάθισμα. Από μακριά, 
φαινόταν, πλέον, αρκετά καθαρά η επιβλητική σπηλιά, στην εί-
σοδο της οποίας ήταν χτισμένη η γυναικεία μονή. Μπορούσε να 
διακρίνει το βάθος αλλά και τη στενή διάμετρο του σπηλαίου. 
Ένα στενό μονοπάτι οδηγούσε στο μοναστήρι, που μόλις και 
μπορούσε να το δει μέσα στη πυκνή βλάστηση, έτσι όπως ήταν 
χωμένο ανάμεσα σε δέντρα αιωνόβια και απόκρημνα βράχια. 

Εδώ και επτά ώρες, δεν είχε αφήσει το τιμόνι από τα χέρια 
της και το πόδι από το γκάζι. Δεν είχε κάνει ούτε ένα διάλειμμα 
για να ξεμουδιάσει και να φάει κάτι. Λες και την κυνηγούσαν και 
φοβόταν πως, αν σταματούσε έστω και για λίγο, θα την έπιαναν 
και θα την οδηγούσαν πάλι στον τόπο της ανελευθερίας της. 
Πάνω από εξακόσια χιλιόμετρα χώριζαν, πλέον, το χθες της από 
το σήμερα. Θα πάλευε λυσσαλέα για τη διατήρηση αυτής της 
«απόστασης ασφαλείας»!

Για κλάσμα δευτερολέπτου τής πέρασε από το μυαλό πως, αν 
μάθαινε τα κατατόπια και τις ασφαλείς κρυψώνες, δεν θα μπο-
ρούσαν τότε να την βρουν οι παντός τύπου «διώκτες» της. Το 
μυστικό μονοπάτι που οδηγούσε στο μοναστήρι θα την έβγαζε 
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στο μονοπάτι της προσωπικής της γαλήνης και ηρεμίας. Είχε 
σκεφτεί, μάλιστα, να ζητήσει να μείνει για λίγο καιρό δίπλα στη 
μοναδική μοναχή που διακονούσε, με προσευχή και αυταπάρνη-
ση, για πολλές δεκαετίες, τη μονή. Σ’ αυτή τη στενή διάμετρο, 
που από ένα σημείο και έπειτα έμενε ανεξερεύνητη, σκόπευε να 
μπει στην περιπέτεια να εξερευνήσει τον εαυτό της αλλά και τις 
άγνωστες πτυχές του.

Έλυσε τη ζώνη της και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο. Η 
υγρασία έπεσε πάνω στους ώμους και την πλάτη της, σαν υγρή 
κουβέρτα, και γρήγορα την σκέπασε από πάνω ως κάτω. Το μο-
ναστήρι έμοιαζε με αετοφωλιά έτσι όπως δέσποζε πάνω στον 
πανύψηλο βράχο. Μπορούσε να διακρίνει τη μεγάλη πέτρινη 
σκάλα που οδηγούσε στο πρώτο επίπεδο, καθώς και τον αμαξιτό 
δρόμο που έφτανε μέχρι εκεί. Φανταζόταν ότι η εντύπωση θα 
γινόταν ακόμη εντονότερη, μόλις θ’ άρχιζε, σαν προσκυνήτρια, ν’ 
ανεβαίνει τα εκατό περίπου μονοπάτια που οδηγούσαν στο ναό. 
Μπορούσε να εικάσει ότι ο ναός ήταν ημι-σπηλαιώδης, γιατί ο 
μισός βρισκόταν μέσα στη σπηλιά και ο άλλος μισός φαινόταν 
πως ήταν η κτιστή προέκταση του στομίου της.

Κατά μία παράδοση, πριν από πολλά χρόνια, ένας βοσκός 
έβλεπε επί μέρες να καίει ένα φως μέσα στη σπηλιά. Όταν πλησί-
ασε, αντίκρισε έκπληκτος, στην αρχή της στενής στοάς, τη θαυ-
ματουργή εικόνα της Παναγίας. Η είδηση μεταφέρθηκε γρήγορα 
στους κατοίκους και, στο σημείο αυτό, αποφασίστηκε να κτιστεί 
ένα εκκλησάκι. Όπως κι έγινε. Στη σεπτή και θαυματουργή αυτή 
εικόνα, έπειτα, στρατιές πιστών στήριξαν την ανάγκη τους για 
βοήθεια από την Παναγία. Το ίδιο θα έκανε, τώρα, κι αυτή. Θα 
παρακαλούσε την άγια Μητέρα να την γλυτώσει από τον ψυχικό 
θάνατο, πρωτίστως, και μετά και από τον βιολογικό... 
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Μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης της απόλυσής της στην 
τελική της μορφή, και όσο περνούσε η ώρα, διαισθανόταν 

ότι πλησιάζει, όλο και περισσότερο, η καταδίκη της. Γρήγορα και 
αποφασιστικά, λοιπόν, κοκκινίζοντας και νιώθοντας πως κάνει κάτι 
που θα είχε καταλυτική επίδραση στη μετέπειτα ζωή της, ρώτησε 
τη μοναχή που την υποδέχτηκε στο Καθολικό του μοναστηριού...

— Μπορώ να μείνω για λίγες μέρες στο μοναστήρι; Το έχω 
ανάγκη.

Η μοναχή, που δεν ήταν, τελικά, ηλικιωμένη αλλά πολύ νέα, 
την κοίταξε για λίγα λεπτά με απορία και επιφυλακτικότητα, για 
ν’ απαντήσει έπειτα διστακτικά και συνεσταλμένα:

— Ο Θεός δεν αρνείται ποτέ τη στέγη Του και τη φιλοξενία 
Του στα παιδιά Του. Μπορείτε να μείνετε για όσο χρειαστεί

— Ευχαριστώ. Νόμιζα... Είχα, δηλαδή, την πληροφορία... πως 
στο μοναστήρι υπάρχει μόνο μια ηλικιωμένη μοναχή.

— Η Αδελφή Φεβρωνία μάς άφησε πριν από ένα χρόνο. Ήταν 
περιζήτητη για την ομορφιά της, αλλά στην ηλικία των 17 ετών 
επέλεξε το δρόμο της άσκησης και της εγκράτειας στο μοναστήρι. 
Διακονούσε, πάνω από πενήντα χρόνια, τη μονή. Η αγνή ψυχή 
της θα μας συνοδεύει, είπε συγκινημένη η νεαρή καλόγρια και, 
με μια ελαφρά κίνηση του χεριού της, συνέχισε: Ακολουθείστε 
με. Θα σας δείξω το δωμάτιό σας.
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Βγήκαν από το Καθολικό της μονής και άρχισαν να περπατάνε 
στη νότια πλευρά της σπηλιάς, περνώντας ανάμεσα από πετρό-
χτιστα κτίσματα, που αναπτύσσονταν σε τρεις πτέρυγες, σε σχήμα 
(Π), γύρω από τη λιθόστρωτη αυλή. Το μοναστήρι έφερε δυτικές 
και φράγκικες επιρροές. Όλα είχαν μια σκοτεινή, αυστηρή και 
εσωστρεφή όψη. Το μόνο που ξεχώριζε ήταν το εικονοστάσι. Ήταν 
τόσο ψηλό, που θα πίστευε κανείς πως είναι απλά θέμα χρόνου ν’ 
αγγίξει τους ουρανούς. Πολύ ψηλή, όμως, και λεπτή - σχεδόν αέ-
ρινη - ήταν και η φιγούρα της νεαρής μοναχής που την συνόδευε. 
Βάδιζε, απ’ ό,τι όλα έδειχναν, στα χνάρια της «προκατόχου» της, 
γιατί στα λίγα λεπτά που είχε τη δυνατότητα να τη δει από πίσω, 
όσο εκείνη προπορευόταν, θαύμασε τη σωματική της ομορφιά, 
«έγκλειστη» στο μοναχικό ράσο που φορούσε.

Σταμάτησαν μπροστά από έναν κεντρικό πύργο. Μπήκαν μέσα 
και, την ίδια στιγμή, ένας αρκετά μεγάλος χώρος, διακοσμημένος 
με μια σειρά από καντήλια, αποκαλύφθηκε στο αμυδρό φως που 
«γλιστρούσε» μέσα από τα λιγοστά παράθυρα. Ήταν φανερό ότι ο 
κύκλος των καντηλιών, μαζί με τη στεφάνη φώτων του κεντρικού 
πολυελαίου σε μορφή πυραμίδας, θριάμβευαν ήσυχα και αδιάκοπα 
στη σκυθρωπή και μεγαλοπρεπή ομορφιά του λιτού χώρου. Αν 
σκεφτεί κανείς ότι η τελειότητα δεν υπάρχει σε τίποτα το επίγειο, 
τότε αυτά τα καντήλια ήταν σαν να έψελναν όλα μαζί – αλλά και 
το καθένα χωριστά - το «Χριστός Ανέστη», σε μια αργή και κάπως 
μελαγχολική μελωδία. Στο βαθύ σκοτάδι του τρούλου του πύρ-
γου, η επισκέπτρια είδε ξαφνικά την ανάγνωση του Λόγου του 
Θεού να γεννιέται σε διάφορες γλώσσες, συμπλέοντας με τον 
μυστηριώδη και απλοϊκό χορό των φώτων γύρω της...

— Συγγνώμη... Αλλά... Δεν φοβάστε εδώ πέρα μόνη σας 
τον χειμώνα; ρώτησε τη μοναχή, περισσότερο με την ελπίδα να 
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μάθει τι ήταν αυτό που οδήγησε τη νεαρή κοπέλα να έρθει και 
να υπηρετήσει τον Θεό στην απρόσιτη αυτή γωνιά του χάρτη.

Η μοναχή απάντησε με αμυδρό χαμόγελο και ελαφρώς αμή-
χανα:

— Ο Θεός μάς ακούει και όταν σωπαίνουμε. Σ’ αυτόν τον τόπο, 
η σιωπή είναι εκκωφαντική. Δεν νιώθεις ποτέ μόνος.

— Και... Όταν θέλεις να μιλήσεις μ’ έναν άνθρωπο;
Οι δυο νέες γυναίκες πέρασαν μια πύλη και βρέθηκαν μπρο-

στά σε μια βαριά ξύλινη πόρτα. Η μοναχή γύρισε αργά το κεφάλι 
της και κοίταξε την «άγνωστη, πριν ξεκλειδώσει με το κλειδί που 
κρατούσε στο χέρι της...

— Όταν μιλάς καθημερινά με τον Θεό, είναι σαν να συνομιλείς 
με χίλιους ανθρώπους ταυτόχρονα, και συνέχισε λέγοντας... Μην 
ανησυχείτε. Δεν νιώθω μοναξιά στο μοναστήρι.

— Εγώ πάλι... νιώθω μοναξιά, είπε, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, 
η επισκέπτρια, και έγειρε μελαγχολικά τα μάτια της στο πάτωμα. 
Γι’ αυτό... ήρθα εδώ.

— Το ξέρω, απάντησε ευγενικά η μοναχή, μετά από λίγα λε-
πτά σιωπής.

Άφησε, ύστερα, τα όμορφα, αγνά μάτια της να πέσουν με σε-
μνότητα πάνω στην παγωμένη καρδιά της «άγνωστης», σε μια 
προσπάθεια μήπως και την ζεστάνουν...
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Την πρώτη νύχτα στο μοναστήρι την πέρασε ξαπλωμένη με 
ανοιχτά τα μάτια, κοιτάζοντας τη βαριά ξύλινη πόρτα και 

ακούγοντας τη βροχή να μαστιγώνει το παράθυρο του δωματίου 
της. Το Εγώ της δεν μπορούσε να κοιμηθεί και δεν είχε και με 
ποιον να κουβεντιάσει. Σαν σε δίκη, καθόταν στον πάγκο των 
κατηγορουμένων, φορώντας τα ρούχα της φυλακισμένης. Από ένα 
παράξενο μπέρδεμα ή δικό της λάθος, την είχαν καταδικάσει σε 
κάτεργα και δεν είχαν αποφασίσει ακόμα αν θα της επέτρεπαν να 
μεταμεληθεί μπροστά στους ενόρκους και τους κατήγορούς της.

Ήταν μια βροχερή νύχτα με αέρα. Στην πεδιάδα, ο δρόμος 
δεν φαινόταν καθόλου από τις χοντρές σταγόνες που έπεφταν 
με μανία πάνω στο τζάμι, και το πυκνό δάσος ήταν κατασκότει-
νο. Κουκουλώθηκε με το σάλι της και σηκώθηκε από το κρεβάτι, 
χωρίς ν’ ανάψει φως. Θυμήθηκε πώς την κοίταζαν οι συνάδελ-
φοί της, πώς την κοίταζε ο πρόεδρος και, έπειτα, οι διερχόμενοι, 
βγαίνοντας στο δρόμο. Σκοπίμως, οι διερχόμενοι που περνούσαν 
από μπροστά της! Όπως τα φαντάσματα! 

Οι ενθυμήσεις ήταν βαθιά κρυμμένες στη ψυχή της, αν και 
ανέγγιχτες. Τις είχε θάψει μέσα στη φρίκη μιας σκοτεινής νυχτιάς. 
Αυτές, όμως, έβρισκαν διέξοδο από μια μυστική κρύπτη του μυα-
λού και, σαν αναθυμιάσεις, έβγαιναν η μία μετά την άλλη στην 
επιφάνεια. Έτρεχε στην αποβάθρα ενός σταθμού. Τα βαγόνια 
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ήταν πολλά. Περνούσαν γρήγορα και κανένα δεν σταματούσε 
να την πάρει από αυτόν τον βαθύ λήθαργο της αυτονάρκωσής 
της. Βάδιζε δίπλα τους με γρήγορο βήμα χωρίς να μένει πίσω, 
όμως το τρένο κινούνταν τόσο γρήγορα που ήταν αδύνατο να 
παραμερίσει το φυσικό εμπόδιο της ταχύτητας και να πηδήσει 
μέσα σ’ ένα από τα πολλά βαγόνια. 

Ο θυμός της και η επιθυμία της να εκδικηθεί, ξαφνικά, πέτα-
ξαν μακριά. Ηρέμησε, σιάχτηκε, τυλίχθηκε καλύτερα με το σάλι 
της και βγήκε έξω απ’ το δωμάτιο. Θα διέσχιζε τους κρύους και 
θεοσκότεινους διαδρόμους για να φτάσει στο εκκλησάκι της 
μονής. Πιάνοντας με τα δυο της χέρια το πρόσωπό της, ξέσπασε 
σε γοερά κλάματα, έτσι όπως προχωρούσε, ψηλαφώντας τους 
τοίχους με τα ακροδάχτυλά της και προσπαθώντας να βγει έξω 
από τον ψηλό πέτρινο πύργο. Σε μια στιγμή, αισθάνθηκε ότι κάτι 
αναδεύτηκε μέσα στο σκότος. Δεν ήταν άλλο από το ράσο της 
μοναχής! Κάποτε πίστευε στο καλό. Σε μια νύχτα, όμως, πριν 
από κάμποσα χρόνια, άλλαξε γνώμη: Όσοι μιλάνε για τον Θεό 
και την αξία του καλού το κάνουν, μόνο και μόνο, για να εξα-
πατήσουν. Αυτοί που δήθεν την αγάπησαν ήταν οι πρώτοι που 
την απόλαυσαν, χλευάζοντας, ύστερα, τα συναισθήματά της και 
εγκαταλείποντάς την. Έτσι, αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να 
τους εγκαταλείψει κι εκείνη...

Στο διάδρομο ακούστηκαν βήματα. Η νεαρή μοναχή, προφα-
νώς, είχε βγει απ’ το κελί της, έχοντας τη συνήθεια της αγρυπνίας 
που υπερνικά τον ύπνο. Η γυναίκα δεν άντεξε άλλο και ξέσπασε 
σε απελπισμένες κραυγές:

— Βοηθείστε με!... Είναι θεοσκότεινα!... Δεν μπορώ να δω 
τίποτα!

Η μοναχή την πλησίασε και, μουρμουρίζοντας κάτι άγνωστα 
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λόγια, έβαλε απαλά το λεπτό της χέρι πάνω στον ώμο της φιλο-
ξενούμενής της...

— Αποθυμήσατε την προσευχή; ήχησε γλυκά η φωνή της. Το 
γυαλιστερό ράσο της τύλιξε τη φοβισμένη γυναίκα μέσα σε μια 
περίεργη αίσθηση θαλπωρής.

— Αν δεν άκουγα τη φωνή σας... Θα λιποθυμούσα, μουρ-
μούρισε εκείνη και έπιασε ενστικτωδώς μια άκρη από το ράσο.

— Γιατί φοβηθήκατε; την ρώτησε η μοναχή και, αμέσως μετά, 
έβαλε το χέρι της πάνω στο στέρνο της γυναίκας, για να ηρεμήσει 
τους δυνατούς παλμούς της. Αυτό το άγγιγμα είχε τόση ποίηση 
κι αισθητική, που το στέρνο έπαψε ν’ ανεβοκατεβαίνει σαν τρελό, 
και η γυναίκα αισθάνθηκε μια ανεξήγητη ηδονή να διατρέχει, από 
πάνω έως κάτω, το σώμα της... Πάμε στην εκκλησία να προσευ-
χηθούμε, είπε η μοναχή και την οδήγησε στο ναό.

Ο ναός φωτιζόταν από τα καντήλια, προσδίδοντας στο χώρο 
και μια ζεστασιά, σε αντίθεση με το υγρό κρύο κλίμα που επικρα-
τούσε στους διαδρόμους του μοναστηριού. Για πρώτη φορά, τα 
πρόσωπα των δύο γυναικών ήρθαν πολύ κοντά...

— Ξέρετε να προσεύχεστε στο Θεό; τη ρώτησε η μοναχή.
— Μόνο όταν ήμουν παιδί, προσευχόμουν κάποιες φορές, 

απάντησε η γυναίκα, ενώ προσπαθούσε ν’ αντιμετωπίσει το βαθύ, 
διεισδυτικό βλέμμα της νεαρής μοναχής.

— Τι ζητούσατε από τις προσευχές σας;
— Δεν θυμάμαι πια... Μάλλον... Του έλεγα τα παράπονά μου, 

απάντησε με μια ντροπαλοσύνη που δεν έλαθε της προσοχής της 
μοναχής, η οποία και χαμογέλασε.

— Ο Κύριός μας είπε: ‘‘Αιτείτε και δοθήσεται υμίν. Ζητείτε και 
ευρήσετε. Κρούετε και ανοιγήσεται υμίν’’. Με την προσευχή μπο-
ρούμε να ζητάμε ελεύθερα ό,τι η καρδιά και ο νους μας επιθυμούν.
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— Ελεύθερα;...
Η μοναχή γονάτισε και μ’ ένα νεύμα προέτρεψε τη γυναίκα 

να κάνει το ίδιο. Εκείνη υπάκουσε, σαν εκστασιασμένη...
— Μέσα στα ξύλα, υπάρχει φωτιά. Είναι καλά κρυμμένη. 

Να θυμάστε... Εκεί όπου ο Θεός κρύβεται... Τον φανερώνουν οι 
άνθρωποι που έρχονται στο δρόμο μας. H μοναχή ένωσε τα χέ-
ρια της, φέρνοντάς τα στο ύψος του πάλλευκου μετώπου της... 
Επαναλάβετε μετά από μένα: Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς... 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου... ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου... γενηθήτω τὸ 
θέλημά σου... ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Και ο ναός, αίφνης, γέμισε από την αύρα των δύο γυναικών, 
που προσεύχονταν, σαν ένα σώμα και μία ψυχή, στον ίδιο Θεό...
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Στον διάδρομο ακούστηκαν βήματα από πόδια που σέρνονταν, 
μια πόρτα βρόντησε και δύο άντρες, φορώντας μακριά παλ-

τά που θύμιζαν περισσότερο προπολεμικά αμπέχονα, μπήκαν σ’ 
ένα δωμάτιο, όπου ακίνητη και με κοιμισμένο, απλανές βλέμμα 
που έβλεπε μόνο μπροστά, καθόταν σ’ ένα παλιό ξυλοκρέβατο 
μια γυναίκα. Τα μαλλιά της ήταν κατακόκκινα, κι εκείνη έπαιζε 
με μια σκληρή τουφίτσα που προεξείχε από το ρυπαρό μαξιλάρι. 
Την τύλιγε γύρω από το δάχτυλό της και, ύστερα, την έφερνε στο 
στόμα της και με τα χείλη της την έγλειφε προκλητικά. Οι άντρες, 
εκτός από τα αμπέχονα, φορούσαν γκρίζα φανελένια παντελόνια, 
είχαν γουρλωτά μάτια και κατακόκκινα, αγριωπά πρόσωπα. Λίγο 
πιο πέρα, σε μια γωνιά του καταθλιπτικού δωματίου, υπήρχε ένα 
νιπτήρας και δίπλα του, από έναν καρφί στον τοίχο, κρεμόταν 
ένας δύσοσμος τσίγκινος κουβάς. 

Οι άντρες πλησίασαν στον βρώμικο νιπτήρα με την πρόθεση 
να πλύνουν τα χέρια τους. Γρήγορα, όμως, άρχισαν να σπρώ-
χνουν ο ένας τον άλλο. Ο τσακωμός έγινε ακόμη πιο άγριος, 
όταν ξέσπασαν σε βρισιές, κλωτσιές και γρονθοκοπήματα. Στο 
ενδιάμεσο, έπιαναν το στέρνο τους, αγκομαχούσαν και έβγαζαν 
άναρθρες κραυγές από τα στόματά τους.

Ξαφνικά, η γυναίκα μάζεψε τα πόδια της, ανακάθισε στο κρε-
βάτι, κοίταξε γύρω της κι ύστερα σήκωσε μέχρι τους γοφούς το 
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νυχτικό της, που ήταν γεμάτο τρύπες και μπαλώματα. Οι άντρες, 
βλέποντας το ημίγυμνο σώμα της γυναίκας, λύθηκαν σε οργα-
σμούς και, ορμώντας επάνω της, το ξύλινο κρεβάτι μετατράπηκε 
γρήγορα σε αρένα περιπτύξεων τριών σωμάτων, που επιδίδονταν 
σε άρρωστους βρυχηθμούς, όπως ένα ζώο που ξεψυχάει, και ηδονί-
ζονταν αφήνοντας δαγκωματιές και νυχιές το ένα πάνω στο άλλο. 
Η γυναίκα συναγωνίζονταν σε βιαιότητα τους δύο άντρες. Με 
μια δυνατή δαγκωματιά απέσπασε ένα κομμάτι από τον φαλλό 
του ενός, και το αίμα τινάχτηκε σαν πίδακας στο ταβάνι. Τότε 
εκείνη άνοιξε διάπλατα το στόμα της και άρχισε να πίνει ακόρε-
στα το αίμα, όπως ο διψασμένος το νερό. Ό,τι γλιστρούσε από 
τις άκρες των χειλιών της, κατρακυλούσε πάνω στο στήθος της 
κι, εκείνη, με τα χέρια της το πασάλειβε πάνω στις τσιτωμένες, 
από τον άγριο ερωτισμό, ρώγες της.

Άπαντες ζούσαν μόνο για τον εαυτό τους – ποιος ξέρει για 
πόση ώρα - κάνοντας κακό ο ένας στον άλλο και βιώνοντας την 
ακραία αυτή απόλαυση. Μετά την αιματοχυσία και το μένος της 
αγριότητας, η γυναίκα, μουρμουρίζοντας κάτι ακαταλαβίστικα 
λόγια, άρχισε να σταυροκοπιέται και να κάνει μετάνοιες, σ’ έναν 
τρομερά δύσοσμο αέρα. Έγειρε ξανά στο μαξιλάρι και έκλεισε 
τα μάτια, σε μια προσπάθεια να κοιμηθεί, αλλά η συνήθεια του 
φόβου δεν την άφησε, υπερνικώντας τον ύπνο και απωθώντας 
το περιστατικό στο ασυνείδητο, το οποίο δεν κοιμάται ποτέ.

Οι άντρες με τα γουρλωτά μάτια, προσεχτικά, για να μην 
ξυπνήσουν τη γυναίκα, τράβηξαν και έκλεισαν την πόρτα πίσω 
τους, μετά την ερωτική συνεύρεση μαζί της. Ενώ, πριν από λίγο 
ξεσπούσαν σε απελπισμένες κραυγές και άγριες πράξεις, τώρα 
έδειχναν ήρεμοι, και το χαζό βλέμμα τους είχε μετατραπεί σε 
επιθυμία για απομόνωση. Ήθελαν να αποσυρθούν ο καθένας 
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στη γωνιά του, χωρίς διαξιφισμούς και ίντριγκες. Βγαίνοντας 
έξω στον διάδρομο, τα σοβαρά πρόσωπά τους θύμιζαν πρόσωπα 
συγγενών που συμμετέχουν σε κηδεία. 

Ξαφνικά, ένας απαλός θόρυβος από μαλακές σόλες παπου-
τσιών και ομιλίες ακούστηκαν, και ο διάδρομος καταλήφθηκε 
από μια πομπή γυναικών που φορούσαν άσπρα κεφαλομάντη-
λα, κρατούσαν την εικόνα της Παναγίας και έψελναν ύμνους 
προς Τιμή της Μεγαλόχαρης. Το περιεχόμενο των δεήσεων που 
ακολούθησε από τα χείλη των γυναικών, μαζί και με άλλες προ-
σευχές και γονυκλισίες, είχαν ως αποδέκτη τη γυναίκα πάνω 
στο ξυλοκρέβατο, που έμοιαζε σαν μόλις να είχε αναστηθεί από 
τον θάνατο και παρακολουθούσε τη λειτουργία. Μία εκ των 
γυναικών της πομπής κρατούσε ένα χρυσό δισκοπότηρο στα 
χέρια της. Πλησίασε την ξαπλωμένη γυναίκα, για να της δώσει 
να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Θεού, σκουπίζοντας με 
μια κατακόκκινη πετσέτα το στόμα της, αφού πρώτα την άφησε 
να γλείψει σχολαστικά τα χείλη της...

— Άγια Μητέρα... Εσύ που αξιώθηκες τη δόξα και τη χάρη να 
φέρεις στον κόσμο τον Ιησού, χωρίς να θιχτεί η παρθενία σου... 
Ελέησον ημάς... είπε η γυναίκα με το χρυσό δισκοπότηρο.

Και πιάνοντας την πετσέτα με τα δυο της χέρια, συνέχισε:
— Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δε-

σποινής ημών Θεοτόκου...
Μετά από αυτά τα λόγια - επίλογος ενός φρικτού εφιάλτη που 

είχε δει η «άγνωστη επισκέπτρια» του μοναστηριού - πήρε τελικά 
την απόφαση να επισκεφθεί το μοναστήρι, μην μπορώντας άλλο 
να τιθασεύσει ένα προμήνυμα κινδύνου που διαισθανόταν, εδώ 
και μέρες, πριν εγκαταλείψει το σπίτι της, την οικογένειά της και 
την εργασία της.
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Την ώρα λοιπόν που γονάτιζε, μαζί με τη νεαρή μοναχή, για να 
προσευχηθούν οι δυο τους, μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα 
των αναμένων καντηλιών του ναού, ο εφιάλτης ήρθε ξανά στο 
μυαλό της, ως προειδοποιητική ενθύμηση του ασυνειδήτου της...
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«Όποιος δεν Πιστέψει, θα χαθεί στο καμίνι της Κολάσεως... 
Αντιθέτως, ο άνθρωπος της Πίστεως θα προικιστεί με 

τη δύναμη να εκδιώκει τους δαίμονες που στήνονται στο δρόμο 
του... Να βάζει το χέρι του πάνω στους ασθενείς και να τους θερα-
πεύει μ’ ένα άγγιγμά του... Να πιάνει τα φίδια και να τα ναρκώνει 
γλυκά για να μην χύσουν το δηλητήριό τους μέσα στις φλέβες 
του... Γύρω του ο κόσμος θα πεθαίνει, κι αυτός θα μένει νέος και 
υγιής... Στο σφυρηλατημένο, απ’ τη Σοφία, Πρόσωπο του Θεού, 
οι ψεύτικες φωνές θα σωπάσουν... Οι δύστυχοι θα σπάσουν τα 
δεσμά της φυλακής τους... Τα παιδιά και οι γυναίκες θα ψέλνουν 
ύμνους χαράς και ευτυχίας... Κι οι άντρες θα βουτάνε το ψωμί 
μέσα στο κρασί, όπως το σώμα του Ιησού μέσα στο αίμα, για να 
ενωθούν μαζί Του... Την Ημέρα Εκείνη, Θεός και Άνθρωπος θα 
δώσουνε τα χέρια, σε μια σχέση άνευ όρων...»

Μ’ αυτά τα λόγια, η μοναχή έκλεισε την προσευχή της και ση-
κώθηκε όρθια, καλώντας να κάνει το ίδιο κι η άγνωστη γυναίκα. 
Μετά, άρχισε ν’ απαγγέλει:

— Ιησού Γλυκύτατε... Σωτήρα μας... Τις χαρές του Παραδείσου 
Σου αξιώσέ μας να δούμε... Αγγέλων Ποιητά... Κύριε των Δυνά-
μεων... Ελέησον μας... Αλληλούια... Αλληλούια... Αλληλούια...

Με το χέρι της, έφερε το σταυρό στο στόμα της και το φίλησε...
— Παρηγοριά κάθε παραστρατημένης ψυχής, Εσύ Κύριε... Αλ-

ληλούια... Αλληλούια... Αλληλούια, ψιθύρισε γλυκά και πλησίασε 
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τον σταυρό στα χείλη της γυναίκας για να τον φιλήσει κι αυτή. Η 
γυναίκα αμφιταλαντεύθηκε για λίγα δευτερόλεπτα αλλά, όπως 
και στις προηγούμενες προτροπές της νεαρής μοναχής, έτσι και 
τώρα συναίνεσε. Άγγιξε με τα χείλη της τον σταυρό, τον φίλησε, 
κι έπειτα χαμήλωσε τα μάτια της στο πάτωμα, για να μην δει η 
μοναχή ότι έκλαιγε... 

— Κλαίτε; τη ρώτησε η μοναχή, με μια κρυφή ικανοποίηση 
στο βλέμμα και τα χείλη.

Η γυναίκα σκούπισε με την ανάποδη πλευρά της παλάμης 
της τα μάτια της. Η θλίψη, με όλα τα συμφραζόμενά της, η απο-
γοήτευση, η αποδόμηση των αυταπατών, η διαφοροποίησή της 
από τον πρότερο βίο της αναδύθηκαν στην επιφάνεια, για να 
λυθούν σε δάκρυα... Δεν ήξερε, πραγματικά, τι ήταν αυτό που της 
προκαλούσε τον μεγαλύτερο πόνο, βλέποντας τον σταυρό που 
κρατούσε στο χέρι της η μοναχή. Κάποτε, το «θερμόμετρο» έδειχνε 
έναν πυρετό στα ύψη. Μετά ο πυρετός της έπεσε κατακόρυφα κι 
εκείνη πέθανε. Όσο ήταν ασθενής, είχε τη συνήθεια να αποδελτι-
ώνει τα βάρη: Τα σύννεφα που σκέπαζαν, κατά διαστήματα, τον 
ουρανό... Την υγρασία που έπεφτε στα πεζοδρόμια της συνοι-
κίας της τη νύχτα... Τις προκηρύξεις που ανώνυμοι εξεγερμένοι 
τής έδιναν για να ενημερωθεί για τα αιτήματα των αγωνιστικών 
διεκδικήσεών τους... Τα γράμματα που δεν έφτασαν ποτέ στα 
χέρια της, γιατί χάθηκαν κάπου στο ενδιάμεσο... Τα αινίγματα με 
τα οποία ενδύονταν η καθημερινότητά της... Η θηλιά στο λαιμό 
της από την τραγωδία των ονείρων της... Τα τραύματα που δεν 
επουλώνονταν πάντα και τα μνημόνευε μήπως και κάποτε τα 
ξορκίσει... Η ευδιάκριτη πολυφωνία της εποχή της, με τη δήθεν 
γόνιμη πάλλουσα ποικιλία της... Το κόκκινο, πηχτό αίμα που 
έτρεχε από τις στενωπούς της ύπαρξής της...
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Τι να βάλει σε σειρά προτεραιότητας και τι να πρωτοθυμηθεί; 
Η απόλυτη δέσμευση είναι αυτή της επιθυμίας. Ο σταυρός τής έλε-
γε, με τον πιο γλαφυρό τρόπο, ότι δεν υπάρχει καμία «δέσμευση» 
μπροστά στην απόλυτη ελευθερία της θυσίας που την περίμενε...

— Κλαίω γιατί...
— Γιατί;... η μοναχή έπιασε στοργικά τα χέρια της γυναίκας. 

Μη φοβάστε. Δεν θα σας δικάσει κανείς εδώ... Και πολύ περισ-
σότερο ο Θεός. 

— Μια θηλιά είναι γύρω απ’ τον λαιμό μου... Τις νύχτες, με 
πνίγει... Σ’ ένα άηχο παρελθόν, είπε η «άγνωστη».

— Γιατί δεν έχει ήχο το παρελθόν σας; ρώτησε πάλι η μοναχή, 
χωρίς ν’ αφήσει τα χέρια της γυναίκας, που τα έτριβε μέσα στα 
δικά της για να τα ζεστάνει.

— Γιατί είναι γεμάτο δεσμεύσεις... Και ψέματα, αποκρίθηκε 
η άγνωστη.

Η μοναχή τότε άφησε τα χέρια της γυναίκας και άρχισε ν’ απο-
μακρύνεται σταδιακά απ’ το κυρίως μέρος του ναού, πηγαίνοντας 
προς τον νάρθηκα. Η γυναίκα έτρεξε από πίσω της...

— Πού πάτε; Που μ’ αφήνετε μόνη μου; φώναξε ικετευτικά, 
κάνοντάς την να σταματήσει λίγα μόλις μέτρα από την έξοδο 
του ναού. Γύρισε αργά το κεφάλι της και κοίταξε τη γυναίκα με 
απόλυτη συμπάθεια...

— Ένα ζεστό βλέμμα πέφτει επάνω σας. Ηρεμήστε. Δεν είστε 
μόνη σας. Αφήστε με να αποσυρθώ στο κελί μου, κι εσείς επι-
στρέψτε στο δωμάτιό σας, είπε η μοναχή και χάθηκε μέσα στον 
σκοτεινό διάδρομο.

Η γυναίκα δεν προσπάθησε να την σταματήσει για δεύτερη 
φορά. Αντιθέτως, έκανε το πρώτο βήμα, προσπαθώντας να τι-
θασεύσει τους δυνατούς χτύπους της καρδιάς της, που την κα-
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λούσαν να βγει, έξω από τη θαλπωρή του ναού, στον κρύο και 
σκοτεινό διάδρομο που συνέδεε τον ψηλό πέτρινο πύργο με την 
«κατοικία» του Θεού....
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Είναι πολλές οι ακτίνες του ηλίου, όλες, όμως, εκπορεύονται 
από το ίδιο τεράστιο άστρο που λέγεται ήλιος. Είναι πολλά 

τα φύλλα ενός δέντρου, όλα, όμως, ανεξαιρέτως, ανήκουν στο 
ίδιο δέντρο. Αυτό και μόνο την έκανε ν’ αναρωτιέται κατά πόσο 
οι άνθρωποι που είχε γνωρίσει στη ζωή της – μολονότι διαφο-
ρετικοί μεταξύ τους – έλκυαν, ωστόσο, την καταγωγή τους από 
τον ίδιο Θεό, μη διαφέροντας από κόκκους άμμου που πέφτουν 
εδώ κι εκεί, προέρχονται, όμως, από την ίδια μάνα-γη. 

— ...Ο Θεός μάς βλέπει όταν προσευχόμαστε. Είναι ο ένοι-
κος της καρδιάς μας και συνομιλεί μαζί μας, της είχε πει η νεαρή 
μοναχή, πριν την αφήσει και αποσυρθεί, τελικά, στο κελί της, 
σχεδόν με το ξημέρωμα της νέας μέρας.

Πού ενοικεί, όμως, στ’ αλήθεια, ο Θεός; Αυτό την απασχο-
λούσε τώρα περισσότερο και από την ίδια την ύπαρξή Του. Σε μια 
καρδιά ανήσυχη, αγχώδη, αδημονούσα, όπως ήταν η δική της; 
Ή, μήπως, σε μια καρδιά ειρηνική, χαρούμενη και στέρεα σαν το 
διαμάντι, όπως φαινόταν να είναι η καρδιά της μοναχής; Σε μια 
καρδιά που πληγώθηκε και μάτωσε στο διάβα της ζωής της ή 
σε μια καρδιά που έδειχνε να έχει μείνει αλώβητη απ’ τον πόνο, 
την οδύνη και τις απώλειες που φέρνει μαζί του ο χρόνος; Τι σόι 
καρδιές, εν τέλει, θέλει ο Θεός για να συνομιλήσει; Αποδομημένες 
ή σίγουρες για τη σταθερότητά τους;
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Η ίδια, πάντως, δεν είχε τίποτα το «σταθερό» να επιδείξει, 
τούτη την ώρα. Είχε φροντίσει στο παρελθόν η ζωή της να 
έχει τη συμβατική ασφάλεια και σταθερότητα που θέλουν οι 
περισσότεροι άνθρωποι. Σήμερα, όμως, σαν κινούμενη άμμος, 
η ύπαρξή της κυλούσε κάτω από τα πόδια της, και μια αόρατη 
δύναμη την παρέσερνε σε μια μυστική χοάνη αυτοεξαφάνισής 
της. Η νομιζόμενη ασφάλεια του συμβατικού, όπως τα τραύματα 
που δεν επουλώνονται ποτέ, προσεγγίζονταν ματαίως, είτε για 
να ξορκιστεί είτε για να μνημειωθεί άσκοπα. Τα πράγματα την 
οδηγούσαν στο τραγικό συμπέρασμα πως, όσο κι αν επεδίωκε 
την κατάκτηση μιας «ασφαλούς συνθήκης» στο πεπερασμένο 
της ζωής της, στην πραγματικότητα η ψυχή της ήταν από πριν 
δοσμένη σε μια διακινδύνευση...

— ...Κάποιος άνθρωπος, φεύγοντας ταξίδι, κάλεσε τους δού-
λους του και τους εμπιστεύθηκε τα υπάρχοντά του. Στον ένα έδω-
σε πέντε τάλαντα, στον άλλο δύο και στον τρίτο ένα, ανάλογα 
και με τις ικανότητές τους. Ο πρώτος και ο δεύτερος εκμεταλ-
λεύτηκαν την προσφορά του αφεντικού τους και διπλασίασαν το 
«κεφάλαιο». Ο τρίτος, όμως, καταχώνιασε το τάλαντό του στη 
γη, προκειμένου να το αποδώσει στον κύριό του άθικτο, γιατί 
φοβήθηκε. Όταν ο κύριός τους επέστρεψε, επιβράβευσε τους δύο 
πρώτους δούλους του και τιμώρησε τον τρίτο. Καταλαβαίνετε 
γιατί; την ρώτησε η μοναχή, τη στιγμή που της πρόσφερε γάλα, 
ψωμί και μαρμελάδα για να φάει

— Ίσως γιατί θεώρησε πονηρό τον τρίτο δούλο του, απάντησε 
η άγνωστη γυναίκα.

— Πονηρό... Μμ... Νομίζω ότι έχετε δίκιο, χαμογέλασε η 
μοναχή. 

— Είναι πονηριά να έχεις κάτι ως χάρισμα και να μην το μοι-
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ράζεσαι με τους άλλους, αλλά να το θάβεις βαθιά μέσα στη γη, 
συνέχισε η γυναίκα, και μια σπίθα διαπέρασε φευγαλέα τα μάτια 
της, σαν στιγμιαία λάμψη. Η μοναχή το πρόσεξε αμέσως.

— Μ’ αρέσει αυτό που μόλις είπατε. Δείχνει ότι αγαπάτε τον 
Θεό, είπε συγκινημένη.

— Δεν ξέρω αν Τον αγαπάω. Απλά... Είπα αυτό που πιστεύω, 
ανταπάντησε η γυναίκα, έχοντας ακόμη πολύ δρόμο να διασχί-
σει, παλεύοντας με τον θυμό, τον εγωισμό και το παρελθόν της...
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Η επαγρύπνηση των πιστών και η προσδοκία της Βασιλείας 
του Θεού διαπερνάει όλη τη ραχοκοκαλιά του Ευαγγελίου, 

αποτελώντας διήκουσα έννοια και λαμπρό διακύβευμα. Ποιο είναι 
αυτό; Οι άνθρωποι οφείλουν ν’ ανταποκριθούν στην προσφορά 
της λύτρωσης που τους προσφέρει ο Θεός και να σωθούν.

Μένοντας, πάλι, μόνη της – κι αυτό γιατί η νεαρή μοναχή 
απέφευγε γενικώς να την επιβαρύνει με την παρουσία της μέσα 
στο μοναστήρι - είχε τον χρόνο να σκεφτεί αναφορικά με τα έργα 
αγάπης που πρέπει να ποιήσει κανείς στο πεπερασμένο της ζωής 
του, παράγοντας, έπειτα, ‘‘καρπούς’’. Η παθητική αναμονή του 
τέλος του κόσμου είναι κάτι που ανέκαθεν απεχθανόταν το Ευ-
αγγέλιο, αλλά κι ο ίδιος ο Ιησούς. Γι’ αυτό, άλλωστε, και στα κη-
ρύγματά του, προέτρεπε συνεχώς το ακροατήριό του σε ακάματη 
πνευματική προσπάθεια και πολύτροπη δημιουργία. Έτσι, πολύ 
φυσικά τής είχε έρθει ν’ απαντήσει, στο ερώτημα που της έθεσε η 
μοναχή, ότι είναι πονηριά και φόβος το να καταχωνιάζει κάποιος 
το «τάλαντό» του στη γη, άθικτο. Πόσοι άνθρωποι, εξάλλου, 
δεν καταχώνιασαν και συνεχίζουν κάθε μέρα να καταχωνιάζουν 
στη γη τα ταλέντα τους, γιατί ποτέ δεν βίωσαν το θέσφατο ότι, 
πιο πάνω από όλα τα επίγεια κίνητρα (που ίσως και να μην τους 
δόθηκαν), στέκεται το κίνητρο που λέγεται αγαπητική σχέση με 
τον Δημιουργό; Μπροστά σ’ αυτή τη σχέση ωχριούν όλα τα επί-
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γεια κίνητρα, και εάν δεν υπάρχει αυτή η σχέση, ίσως και να μην 
λειτουργήσουν ποτέ αληθινά αυτά τα κίνητρα. 

Το βίωνε ξεκάθαρα κι η ίδια τώρα. Ούτε η εργασία της ούτε η 
οικογένειά της λειτούργησαν ως κίνητρα για να παραμείνει στην 
πρότερη κατάσταση του βίου της. Τα παράτησε όλα και έφυγε 
σαν την κυνηγημένη. Μια ήσυχη και ακίνδυνη διατήρηση της 
εργασίας, της οικογένειας, των δεσμών φιλίας, μιας ερωτικής 
σχέσης δεν διαφέρει ίσως από το να περιμένει κανείς τον Παρά-
δεισο, και να θεωρεί και δεδομένο ότι αυτός θα του δοθεί, μόνο 
και μόνο επειδή πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία και ανάβει 
λαμπάδες ίσα με το μπόι του. Πόσο γελοίος θα ήταν ένας τέτοιος 
Θεός! Πόσο κατώτερος των περιστάσεων! Ακόμη και ένας άθεος 
πιστεύει βαθιά μέσα του ότι ο ‘‘ανύπαρκτος’’, κατά τα λοιπά, Θεός 
δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι τόσο γελοίος...

Στα μάτια της, από την παιδική της ηλικία μέχρι και σήμερα 
που είχε πλέον σαρανταρίσει για τα καλά, ο τρόπος διανομής 
της «περιουσίας» που δίνεται στους ανθρώπους είναι άδικος και 
αυθαίρετος από εξαρχής. Το ‘‘ίσες ευκαιρίες προς όλους’’ δεν 
έβλεπε να ισχύει. Η ίδια ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι, ευκατά-
στατης οικογένειας, που είχε επιλέξει συνειδητά να κάθεται με 
το πιο άσχημο και φτωχό παιδί της τάξης της. Αργότερα, ερω-
τεύθηκε τον πιο χοντρό συμμαθητή της. Ένα παχύσαρκο αγόρι, 
με μεγάλο κεφάλι και πρόσωπο όλο φακίδες. Όταν ενηλικιώθη-
κε και άρχισε να την απασχολεί η πολιτική και ο συνδικαλισμός 
κατάλαβε πως οι κανόνες δικαίου, ως οικουμενική επίκληση των 
λαών και των ηγετών, είναι ένα πείραμα που τα πορίσματά του 
παραμένουν (και θα παραμείνουν μάλλον και για πολλά ακόμη 
χρόνια) θολά και συγκεχυμένα. Αν κανείς σταθεί πάνω σ’ αυτό 
το σαθρό υπόβαθρο μιας δικαιοσύνης που απαιτείται, διεκδικεί-
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ται από τις μάζες και τους κυβερνώντες, αλλά λίγο έχει, επί της 
ουσίας, κατακτηθεί, τότε «ναι», Θεός δεν υπάρχει σίγουρα! Η 
αθεΐα, υπό αυτή την έννοια, είναι η μόνη αξιοπρεπής στάση ζωής. 
Όμως, είναι όντως έτσι;...

Αν ήταν έτσι, γιατί ήρθε στην απόμακρη αυτή γωνιά της γης; 
Γιατί αναζητούσε μια χαμένη πνευματικότητα, όπως αναζητάει 
κανείς την χαμένη του αθωότητα; Όπως αποζητά απεγνωσμένα 
λίγο νερό για να βρέξει τα χείλη του ο διψασμένος, αναζητούσε κι 
αυτή ένα «κίνητρο» για να σταθεί στα πόδια της. Και το κίνητρο 
αυτό ήταν πιο πάνω και από το παιδί της, που το εγκατέλειψε. 
Δεν ήταν, επομένως, μόνο το πρόβλημα υγείας. Ήταν τόσα άλλα 
θέματα που είχαν επικαθίσει επάνω της και την έπνιγαν. Συνοψί-
ζονταν δε σε μία λέξη: «Παραίτηση».

— ...Ο Θεός συνεργάζεται με όλους, αλλά δεν φέρεται το 
ίδιο σε όλους. Σέβεται τη διαφορετικότητα και αναπτύσσει μια 
μοναδική σχέση Αγάπης με τον καθένα από εμάς. Για σκεφτείτε, 
ο Θεός να λειτουργούσε μόνο υπό το πρίσμα του δικαίου; Τότε, 
δεν θα ήταν Θεός, αλλά ένας εντολοδόχος της Δικαιοσύνης.

Σίγουρα, αυτή θα ήταν η απάντηση που θα της έδινε η μοναχή, 
αν της εξομολογούνταν, αυτή τη στιγμή, τις σκέψεις της, και της 
έλεγε ότι, για χρόνια, είχε αφήσει τον εαυτό της να παραιτηθεί 
από κάθε «κίνητρο»...
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Η γυναίκα βγήκε έξω στην αυλή και κάθισε σ’ ένα πεζούλι, 
τυλίγοντας σφιχτά το κασκόλ της γύρω από τον λαιμό 

της, για να προφυλαχθεί από τον δυνατό άνεμο που έδερνε το 
μοναστήρι απ’ άκρη σ’ άκρη. Η μοναχή, πιθανόν, να ήταν στην 
κουζίνα και να μαγείρευε. Ωστόσο, ούτε και γι’ αυτό ήταν απο-
λύτως σίγουρη η γυναίκα. Το μόνο σίγουρο ήταν το γεγονός 
πως η νεαρή μοναχή ασχολούνταν συνεχώς και με κάτι, πέρα 
από την καθημερινή αγρυπνία και προσευχή, για να ξεγλιστράει 
από τα πλοκάμια της λύπης που κυριεύει τις ψυχές εκείνες που 
απαρνήθηκαν τα εγκόσμια για έναν μοναχικό και ιδιαίτερο βίο.

Είχε διαβάσει κάπου – και τώρα το επανέφερε στη μνήμη 
της – πως το να αισθάνεται κανείς χαρά δεν εξαρτάται από τους 
φυσικούς νόμους, τους οποίους και δεν μπορεί να καταργήσει ή 
μεταβάλει, αλλά αντιθέτως από την ελεύθερη θέλησή του. Επει-
δή, όμως, η ελεύθερη θέληση μεταβάλλεται πολύ εύκολα στους 
ανθρώπους, το ερώτημα που παραμένει συνοψίζεται στο εξής: 
Ποιο είναι εκείνο το συστατικό που ελευθερώνει τον άνθρωπο σε 
καθημερινή βάση από την αιχμαλωσία των πικρών σκέψεων και 
της μελαγχολίας του; Η απάντηση για την μοναχή ήταν μία και 
δεδομένη, και δεν χρειαζόταν καν να της υποβάλλει το ερώτημα 
η «φιλοξενούμενή» της. Ο Θεός, φυσικά!

— ...Η λύπη φεύγει μόνο αν το θελήσει ο άνθρωπος. Κάθε 
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προσπάθεια να θεραπεύσουμε τον άλλο, αρχίζει και τελειώνει στο 
πόσο επιθυμεί ο ίδιος να συμμετέχει σ’ αυτή τη διαδικασία. Δεν 
μπορώ να σας πείσω να δείτε τον Θεό μέσα σας, αν δεν στρέψετε 
πρώτα εσείς τους οφθαλμούς σας επάνω Του. Χωρίς την πολύτιμη 
συμμαχία σας, η παρουσία μου είναι μάταιη...

Από τα λόγια της μοναχής μπορούσε να καταλάβει πως, για 
όσο διάστημα παρέμενε στο μοναστήρι, είχε δύο επιλογές: Ή θα 
έδιωχνε τη θλίψη που είχε επικαθίσει επάνω της, όπως η σκόνη 
επικάθεται με τα χρόνια στις επιφάνειες των αντικειμένων, ή 
διαφορετικά ήταν μάταιο να περιμένει η λύση της κάθαρσης να 
έρθει αποκλειστικά και μόνο από το μοναστήρι...

— ...Είμαστε κοινωνία προσώπων. Η εσωστρέφεια δεν βο-
ηθάει κανέναν. Δημιουργεί μονάχα εμμονές και στείρες ηθικές. 
Ο Θεός θέλει ν’ ακούσει τη φωνή μας. Να δει το πρόσωπό μας. 
Να μας προσφωνήσει με το όνομά μας, μ’ έναν τρόπο μοναδικό 
και ιδιαίτερο. Δυστυχώς, επιλέγουμε την οδό της απελπισίας και 
όχι της χαράς... Όπου, όμως, υπάρχει απελπισία, εκεί φυτρώνει η 
Σωτηρία. Να θυμάστε: «Ου επλεόνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσ-
σευσεν η Χάρις».

Είχαν περάσει ήδη δύο δειλινά μαζί, γύρω από τη σόμπα, και 
η νεαρή μοναχή, όπως το νερό στάζει επάνω στην πέτρα και τη 
διαβρώνει, με τον ίδιο διαλυτικό τρόπο προσπαθούσε να περά-
σει με τα λόγια της το σκληρό κέλυφος που είχε περικλείσει την 
καρδιά της γυναίκας, να φτάσει στον πυρήνα της ψυχής της και 
να την μαλακώσει...



ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ40

13

«Ελέησέ με Κύριε!
Φωνάζω με τη σκέψη μου, χωρίς τα χείλη μου να τα κουνώ. 

Ελέησέ με, γιατί σωπαίνω, ενώ Εσύ μ’ ακούς. 
Η ψυχή μου βασανίζεται από μεγάλο δαίμονα. Ο δαιμονισμένος 

ελεείται. Ο αμαρτωλός αποδοκιμάζεται. Τη Βασιλεία των Ουρα-
νών, ένας ληστής την κέρδισε, μαζί σου καρφωμένος στον σταυρό. 

Σ’ ένα σταυρό είναι και μένα το κορμί μου πληγιασμένο. Ούτε 
όρθια ούτε γονατιστή. 

Ο Δανιήλ, μέσα σε λάκκο με θηρία ρίχτηκε, κι όμως το Όνομά 
Σου, Εσύ του Εφανέρωσες...

Ελέησέ με Κύριε!
Έλα σε με, και φανερώσου, μια στιγμή. Μια φυλακή, που τα 

θεμέλιά της σείονται, είναι, στα χέρια Σου, η ζωή μου. Με δεσμο-
φύλακα, εμένα την ίδια. Τα πόδια μου σφιγμένα, στην ξυλοπέδη, 
θα τα δεις. Μαζί, στο ξύλο το σκληρό, δεμένα και τα χέρια μου 
ματώνουν...

Ελέησέ με Κύριε!
Σαν το παιδί που εγκαταλείπεται στης μάνας του τον κόρφο, 

στην αγκαλιά Σου αφήνομαι μονάχη
Ελέησέ με Κύριε!
Μικρή είναι η φράση αυτή. Όμως, πελάγη ανθρωπιάς την 

κατακλύζουν... Μέσα στα χέρια Σου γλυκαίνεται η καρδιά μου...
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Ελέησέ με Κύριε!
Είναι του κόσμου απροσμέτρητη η πίκρα και η θλίψη. Και οι 

συνέπειες απρόβλεπτες στο φάσμα της ζωής μας...
Ελέησέ με Κύριε!
Και μην μ’ εγκαταλείπεις»

Τελειώνοντας η γυναίκα, τύλιξε το χαρτί και το έβαλε μέσα 
στο συρτάρι του κομοδίνου που υπήρχε δίπλα της. Είχε προσπα-
θήσει, κατά παράκληση της μοναχής, να γράψει μια «αυτοσχέδια» 
προσευχή.

 «...Στο βάθος του όλου εγχειρήματος του ανθρώπου ν’ απο-
μακρυνθεί από τον Θεό, κρύβεται μια αλαζονική αυτοθεοποίηση» 
της είχε πει η μοναχή. Για να συνεχίσει, λέγοντας: »Τα λόγια του 
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου είναι ξεκάθαρα... ‘‘Μη μείνωμεν, 
αδελφοί, όπερ εσμέν, αλλ’ όπερ ήμεν γενώμεθα’’. Είμαστε προο-
ρισμένοι για άλλα πράγματα, και την αποστολή μας οφείλουμε 
να τη φέρουμε εις πέρας. Διαφορετικά, μένουμε σ’ αυτό που δεί-
χνουμε και όχι σ’ αυτό που πραγματικά είμαστε»

— Τι είναι αυτό που πραγματικά είμαι; αναρωτήθηκε η γυναί-
κα, κλείνοντας το συρτάρι, μαζί και τα κουρασμένα μάτια της, 
και γέρνοντας το κεφάλι της στο μαξιλάρι για να κοιμηθεί. Άλλη 
μια βαθιά, αφέγγαρη νύχτα στο μοναστήρι...
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Η ενίσχυση των όποιων ψευδαισθήσεων και του εφησυχα-
σμού είναι σαν ένα ταχυδρομείο που, λειτουργώντας χω-

ρίς σύστημα, τα γράμματα θα χαθούν κάπου στο ενδιάμεσο και 
δεν θα φτάσουν ποτέ στους παραλήπτες τους. Έτσι και τα κάθε 
λογής πένθη, οι αναπότρεπτες απώλειες, τα τραύματα που δεν 
επουλώνονται, τελικώς ξορκίζονται για να κρυφτούν κάτω από 
το χαλάκι και να μην βγουν ποτέ στην επιφάνεια του φωτός. 
Μοιάζουν, όμως, με κακά όνειρα. Κάποια στιγμή, τα κακά όνειρα 
ξυπνούν και αναδύονται ως άσχημη οσμή μέσα από τον ζόφο του 
υποσυνειδήτου. Σώμα με πεσμένες τις σάρκες του. Καρδιά που 
μπάζει από παντού. Θηλιά που σφίγγει τον λαιμό. Αύριο δίχως 
σήμερα. Δωμάτιο μουντό και καταθλιπτικό. Αν ξαναδιαβάσουμε 
τους στίχους του στρεβλού ποιήματος που γράψαμε στο διάβα 
της ζωής, το αποτέλεσμα είναι μια φωνητική παράκρουση. Μια 
στριγκλιά που σπάει, πρώτα απ’ όλα, τα δικά μας τύμπανα.

Επείγεται η καταστροφή! Επείγεται η ανέκκλητη εισβολή του 
εφιάλτη! Επείγεται η σκοτεινή αυτιστική γλώσσα! Επείγεται το 
υποδόριο κακό! Επείγεται ο εκμαυλισμός της απραξίας! Επείγεται 
η απειλητική ειρωνεία! Επείγεται ο ανελέητος αυτοσαρκασμός 
για την ευπιστία στην πλάνη! Τα σύννεφα καταλύουν τα πάντα... 
Τότε, προελαύνει η ανάδρομη επιθυμία της απεξάρτησης από τον 
φθόνο. Το εσώτερο κομμάτι του είναι μας ζητάει τη ρήξη. Θέλει 
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τη ζεστή, ανυπότακτη, άτακτη αλήθεια του νου και της ψυχής. 
Τους ανώνυμους εκείνους ήρωες των εξεγέρσεων. Τις προκηρύξεις 
που πέφτουν στα πόδια του ανυποψίαστου διαβάτη. Τον πυρετό 
που πέφτει και σηκώνεται, μέχρι ο ιός να εξοντωθεί.

Μια Παναγία γεννά τον Θεό της ανθρωπότητας κι Εκείνος την 
νυμφεύεται. Άραγε, πόση σάρκα παίρνει ο Λόγος σε τούτη τη στιγ-
μή; Πώς το Άκτιστο μπαίνει μέσα στην ιστορία του Κτιστού; Πώς 
ο εφιάλτης καθαγιάζεται και γίνεται σχέση παντοτινής αγάπης;

— Μέσα στον δοξασμό και τον ερωτισμό του Άσματος Ασμά-
των, αποκτά το Θείο άρωμά της η ύπαρξή μας, της είχε πει η 
μοναχή, στον συμπυκνωμένο λόγο της.

Πράγματι, από όπου περνούσε αυτή η νεαρή μοναχή, το ράσο 
της ανάβλυζε ένα λεπτό άρωμα αιωνιότητας...

— Δαπανούμε πολύτιμο χρόνο για να υπηρετήσουμε την 
κοσμική ματαιότητα, αντί να ετοιμασθούμε για την αιωνιότητα.

— Και τι είναι η αιωνιότητα; την ρώτησε τότε η γυναίκα.
— Είναι η βαθιά κρυμμένη σκέψη όλων των καρδιών, απά-

ντησε η νεαρή μοναχή και σαν κάτι να έκανε τα μάτια της να 
βουρκώσουν...
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Όταν το ανθρώπινο γένος έχει υποδουλωθεί σε πολλά και αμέ-
τρητα πάθη, πώς είναι δυνατόν η θύρα της Ουράνιας Βασιλεί-

ας να παραμένει ανοιχτή για την αιωνιότητα; Αρκεί μια μετάνοια, 
σαν τη μετάνοια της τελευταίας στιγμής του ληστή πάνω στον 
σταυρό, για να εξασφαλιστεί η Ανάσταση ολόκληρου του γένους;

Ένα βήμα μάς χωρίζει από τον θάνατο. Η καρδιά μας, από 
στιγμή σε στιγμή, μπορεί να σταματήσει. Η ζωή τελειώνει ξαφ-
νικά και απρόοπτα χωρίς να μας ρωτήσει. Είναι δυνατόν από τις 
μεγάλες και ακριβές, ισχυρές και διάπλατα ανοιγμένες πύλες στον 
κόσμο -που μπαίνει αιώνες τώρα το αχόρταγο σκοτάδι -να έρθει 
μια στιγμή που θα περάσει αβίαστα το Φως της Χάριτος; Πόση 
υπομονή; Πόση προσευχή; Πόσο δάκρυ ακόμη πρέπει να χυθεί 
από τα μάτια μας; Πόσοι άθλιοι και αμαρτωλοί να ξεπλυθούνε 
στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ, για να μας λυπηθεί ο Θεός και να 
μας δείξει το πραγματικό Του Πρόσωπο;

— ...“ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ επί παντί 
ρήματι εκπορευομένω δια στόματος Θεού”, είχε πει η μοναχή, 
την ώρα που τρώγανε τη σούπα που είχε φτιάξει.

— Τι σημαίνει αυτό; ρώτησε η γυναίκα. 
— Σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να προσπαθούμε ν’ ανοίξουμε 

νοερά μια χαραμάδα, μετατρέποντάς την σε ολάνοιχτη θύρα, για 
ένα ξημέρωμα που δεν τελειώνει.
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— Πώς γίνεται αυτό; ρώτησε η φιλοξενούμενη, ενώ, ταυτό-
χρονα, αναρωτιόταν και τι είδους νόστιμη σούπα ήταν αυτή που 
έτρωγε. Παρεμπιπτόντως... Τι σούπα είναι αυτή;

— Σας αρέσει; χαμογέλασε η μοναχή.
— Είναι πολύ νόστιμη!
— Τι λένε ‘‘μενουδέλι’’. Είναι μια σούπα που τη συνηθίζουμε 

εδώ, στην Πελοπόννησο. Μου την έφτιαχνε η γιαγιά μου, όταν 
ήμουνα μικρό κοριτσάκι. Η σούπα των παιδικών μου χρόνων! συ-
νέχισε την χαρούμενη αναπόληση της παιδικότητάς της η μοναχή.

— Και τώρα παιδί είστε. Δηλαδή... Θέλω να πω σαν μικρό 
κορίτσι, φαίνεστε. Μπορεί... Μπορεί να με παρεξηγήσετε γι’ αυτό 
που θα πω, αλλά... Από την πρώτη στιγμή που σας είδα, είδα 
μπροστά μου ένα χαρούμενο κορίτσι. Όχι μια μοναχή.

— Γιατί να σας παρεξηγήσω; Δεν είναι κακό αυτό που μόλις 
είπατε. Ήχησε στ’ αυτιά μου πολύ ευχάριστα.

— Χαίρομαι, απάντησε η γυναίκα και έφερε το κουτάλι, ξανά, 
στα χείλη της. Ξέρετε, μου φαίνεται παράξενο που μένετε μόνη σας 
εδώ. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είστε μια σύγχρονη ερημίτισσα.

— Όταν κανείς περπατάει μέσα στη νύχτα, έχει μαζί του ένα 
λυχνάρι αναμμένο. Και είναι πολύ σημαντικό να μην σβήσει αυτό 
το λυχνάρι, ακόμη και με τον πιο δυνατό άνεμο που θα σηκωθεί... 
Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν αισθάνομαι μόνη. Δεν 
φοβάμαι το σκοτάδι. Έχω το λυχνάρι μου... Και είναι αναμμένο.

— Τον Θεό;
— Ναι. Τον Θεό
— Και ο φόβος, κάποια στιγμή, να κουραστείτε; Δεν υπάρχει 

αυτή η σκέψη μέσα σας;
Η μοναχή άφησε το κουτάλι και σταύρωσε τα χέρια της πάνω 

στο τραπέζι. Ήρεμα, απάντησε:
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— Θα μπορούσα να πω ότι είναι ο Σατανάς που σας βάζει να 
μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Όμως, μην φοβάστε. Η καρδιά μου 
είναι ανοιχτή να χωρέσει κάθε φόβο και κάθε αγωνία σας. Δεν 
σας παρεξηγώ. Θα σας απαντήσω, λοιπόν, λέγοντάς σας το εξής: 
Αν μια μέρα κουραστώ, ένας διαβάτης, όπως εσείς, δεν θα έχει τη 
δυνατότητα να ξαποστάσει και να φάει τη σούπα που τρώτε τώρα, 
και που, μόλις πριν από λίγο, μου είπατε ότι σας άρεσε πολύ. Η 
σκέψη και μόνο αυτή με τρομάζει. Και τότε... Η όποια κούραση 
φαντάζει πολύ λίγη μπροστά σ’ αυτόν τον τρόμο που με κυριεύει. 
Ν’ αφήσω εσάς ή κάποιον άλλο, νηστικό και διψασμένο.

Ακολούθησαν λίγα λεπτά απόλυτης σιωπής. Έπειτα, η γυναίκα 
σκούπισε τα χείλη της προσεχτικά και σηκώθηκε απ’ το τραπέζι, 
έτοιμη να φύγει.

— Σας ευχαριστώ πολύ, είπε και έκανε μια βαθιά υπόκλιση.
Η μοναχή ανταπέδωσε την υπόκλιση, λέγοντας:
— Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας ν’ αναπαυθείτε εν ειρήνη...
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Η γυναίκα παρατήρησε ότι δίπλα στο παράθυρο του δωμα-
τίου που της είχε παραχωρήσει η μοναχή υπήρχε μια μικρή 

χαραμάδα. Το ανεπισκεύαστο παράθυρο, με τον φθαρμένο τοίχο, 
ήταν σαν να έκρυβε ένα μεγάλο μυστικό. Κάθε πρωί, μια μικρή 
αχτίδα φωτός περνούσε μέσα από τη σχισμή και καταύγαζε τον 
χώρο. Ήταν τόσο όμορφα να την ξυπνάει το φως, έχοντας βρει 
καταφύγιο σ’ ένα μισοκρυμμένο μοναστήρι μέσα στα σπλάχνα 
μιας σπηλιάς! Το «γιατί» αφορούσε την επιδιόρθωση του παραθύ-
ρου που καθυστερούσε, και ήταν ενοχλητικό. Το «πως» αφορούσε 
την ομορφιά, που βρίσκει πάντα μια χαραμάδα για να περάσει, 
λαμπρύνοντας τη μέρα. Σκέφτηκε ότι ο παράδεισος πρέπει να 
έχει πολλά ανεπισκεύαστα παράθυρα, πολλές, επομένως, χαρα-
μάδες, κι έτσι ο θάνατος υπάρχει και δεν υπάρχει. Μέσα από όλες 
αυτές τις σχισμές εξακολουθεί να περνάει η ζωή. Αδυνατούσε να 
φανταστεί ότι αυτή η νεαρή μοναχή, με τη γενναία ψυχή, δεν θα 
μπορούσε να φέρει κάποιον να επιδιορθώσει το παράθυρο. Δεν 
το είχε πράξει μέχρι σήμερα, γιατί, πολύ απλά, το «ελάττωμα», 
στην πορεία του άχρονου χρόνου, είχε γίνει «προτέρημα».

Όταν οι άνθρωποι αποφασίσουν, για κάποιον λόγο, να περ-
πατήσουν μέσα στη νύχτα, χρειάζεται να έχουν ένα αναμμένο 
λυχνάρι στο χέρι. Με την ίδια λογική, όταν κάνουν μια βαριά 
εργασία, θα πρέπει να έχουν τη μέση τους ζωσμένη. Βάζοντας 
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αυτές τις δύο συνθήκες δίπλα-δίπλα, η γυναίκα έβλεπε κάτι που, 
μάλλον, δεν το είχε ξαναδεί τόσο έντονα. Τίποτα δεν πρέπει ν’ 
αφήνεται στην τύχη. Δεν προνόησες να πάρεις ένα λυχνάρι; Θα 
προχωράς και θα τρέμεις απ’ τον φόβο σου! Δεν έβαλες μια ζώνη 
στη μέση σου και σήκωσες ένα βαρύ κιβώτιο; Θα υποστείς τις 
συνέπειες της οσφυαλγίας! 

Για την μοναχή, η «κατάκτηση» της αιώνιας ζωής δεν ήταν 
ποτέ – όπως όλα έδειχναν - θέμα τύχης ή ατυχίας. Αντιθέτως, 
είναι θέμα πρόνοιας! Ή προνόησες ή δεν προνόησες! Είναι σαν 
να ξεκινάς ένα μακρύ ταξίδι και δεν φρόντισες να γεμίσεις το 
ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου, με αποτέλεσμα στα μισά της 
διαδρομής να μείνεις στο δρόμο. Αυτό το ταξίδι, απ’ τη ζωή στον 
θάνατο, και απ’ τον θάνατο στη ζωή, είναι θέμα φροντίδας και 
προνοητικότητας! Πρέπει να ζούμε μια ζωή, φροντίζοντας για έναν 
ωραίο θάνατο. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή, πρέπει να έχουμε 
μεριμνήσει από πριν, ώστε ο θάνατος να έχει την χαραμάδα εκείνη 
που χρειάζεται, για να εξακολουθεί να περνάει από μέσα η ζωή... 

Κάποιος θα ισχυριζόταν, στο σημείο αυτό, ότι η πίστη στον 
Θεό είναι το διαβατήριο για την επιτυχία. «Έχω το λυχνάρι μου 
και είναι αναμμένο... Τον Θεό» της είχε πει η νεαρή μοναχή, πριν 
από λίγο. Όμως, τι σημαίνει, ΄΄Έχω τον Θεό΄΄; Μάλλον εδώ κρυ-
βόταν όλη η ουσία του πράγματος! Μέχρι τώρα, καθετί με τη 
διάσταση του «έχω», κρύβει μια κτητικότητα, έως και ματαιότη-
τα. Εδώ, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. «Έχω το Θεό» σημαίνει 
«δεν έχω τίποτα», αλλά προνοώ για τα πάντα! Σκέφτηκε κάποια 
παραδείγματα και τα επεξεργάστηκε με το μυαλό της:

«Δεν έχω εξωτερική ομορφιά, αλλά φροντίζω η ψυχή μου να 
είναι ωραία»
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«Δεν έχω παιδί, αλλά φροντίζω το παιδί που θα έρθει στον 
δρόμο μου»

«Δεν έχω πλούτη, αλλά φροντίζω να δωρίσω κάτι από το υστέ-
ρημά μου, με την μεγαλύτερη απλοχεριά και χωρίς δεύτερη σκέψη»

«Δεν έχω υψηλή θέση, όμως φροντίζω να ίπταμαι πάνω από 
μικρότητες και πάθη, διατηρώντας αρχοντιά και περηφάνια πάνω 
σ’ ένα υψηλό βάθρο κοινωνικής και πνευματικής καταξίωσης»

Εάν, όμως, κάποιος πει: «Δεν έχω βενζίνη, αλλά – δεν βαριέ-
σαι! – κάτι θα γίνει και θα το κάνω το ταξίδι...» εκεί, ο κίνδυνος, 
το ταξίδι να έχει άσχημη κατάληξη και η ζωή του να κινδυνέψει, 
ελλοχεύει. Αυτή η μοναχή, με το κοριτσίστικο πρόσωπο, δεν άφη-
νε τίποτα στην τύχη! Ίσως, μάλιστα, ακόμη και το γεγονός ότι 
το μοναστήρι ήταν δυσπρόσιτο, να το είχε επιλέξει σκόπιμα για 
να γίνει ακόμη πιο προνοητική για τα πάντα! Έφτιαχνε σάλτσες, 
μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, ελιές παστές, ζυμωτό ψωμί... 
Μάζευε ξύλα και τα έκοβε κατάλληλα, για να τα χρησιμοποιήσει 
ως προσάναμμα. Είχε εργαλεία, σε περίπτωση που κάτι χαλούσε, 
για να το επισκευάσει η ίδια. 

Για τον λόγο αυτό, της είχε κάνει εντύπωση ότι δεν είχε φρο-
ντίσει να επισκευάσει τη χαραμάδα στο παράθυρο. Δεν έπεφτε 
έξω, τώρα που τα ξανασκεφτόταν. Η νεαρή μοναχή δεν είχε επι-
σκευάσει το παράθυρο, όχι από αμέλεια, αλλά από αγάπη προς 
τον διαβάτη που θα ζητούσε να φιλοξενηθεί – όπως ακριβώς είχε 
ζητήσει να φιλοξενηθεί κι η ίδια στο μοναστήρι. Για να μπορεί 
να μπει το φως της Χάριτος στην ψυχή του κάθε απελπισμένου 
διαβάτη...
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Εάν επιθυμεί κανείς να εξετάσει τα φαινόμενα της κοινωνικής 
του ζωής, ας αρχίσει καλύτερα από τα μη φαινόμενα, τα κρυ-

πτά και τα εσώτερα. Κι αυτό γιατί μια διηρημένη και διασπασμένη 
προσωπικότητα φαίνεται στα σύνθετα και περίπλοκα κομμάτια 
του «είναι» της. Όσο, μάλιστα, πιο διασπασμένη είναι, τόσο και 
πιο σύνθετα συμπεριφέρεται. Κάθε φιλοσοφική αντίληψη που 
μιλάει για την απλότητα, την ίδια στιγμή δεν μπορεί παρά να 
μιλάει και για την αγάπη. Η αγάπη βρίσκεται μέσα στον πυρήνα 
της κάθε απλής σκέψης και πράξης που κάνουμε

— ...Η σύνθεση δεν εισάγεται δια του ενεργείν, αλλά δια 
του πάσχειν. Ο Θεός ενεργεί άνευ πάθους, γι’ αυτό και δεν είναι 
σύνθετος. Είναι απλός, είπε, σε ανύποπτο χρόνο, η μοναχή, στον 
περίπατο που είχαν οι δυο γυναίκες γύρω από τον αύλειο χώρο 
του μοναστηριού. Σε λίγο, ο ήλιος θα κρύβονταν για τα καλά στα 
χρώματα της δύσης του.

— Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα ζούμε μια ζωή άνευ πάθους; Υπάρ-
χει άνθρωπος που δεν έχει πάθη; ρώτησε, έκπληκτη, η γυναίκα.

— Ο άνθρωπος, όσο μετανοεί, θεραπεύεται εσωτερικά και γίνε-
ται απλός. Ο άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος έγραφε ότι: «όποιος φανε-
ρώνει τις σκέψεις του θεραπεύεται. Όποιος τις κρύβει αρρωσταίνει».

Η γυναίκα έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγμό και κοίταξε την 
κόκκινη πύρινη σφαίρα να βουλιάζει αργά-αργά στην ανυπαρξία...
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— Δεν ξέρω αν αυτά που λένε οι Πατέρες μπορούν να εφαρ-
μοστούν στην πράξη, μονολόγησε.

— Μόνο στην πράξη μπορούν να εφαρμοστούν, χαμογέλασε 
καλοκάγαθα η νεαρή μοναχή. Γιατί είναι βγαλμένα από τον βίο 
του Κυρίου μας. Ό,τι δίδαξε, το έπραξε με συνέπεια. Με την ίδια 
συνέπεια, οφείλουμε κι εμείς να διάγουμε τον δικό μας βίο.

— Αυτό ακούγεται σαν επιταγή.
— Ο άνθρωπος, με την προσευχή του, έχει μεγάλη παρρησία 

προς τον Θεό. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο τολμηρό και περήφα-
νο. Όχι, υποταγμένο. Οι άνθρωποι βασανίζονται από το κοσμικό 
φρόνημα. Όχι από την πνευματική ζωή.., η μοναχή έκανε μια μικρή 
παύση, για να συνεχίσει αμέσως μετά. Όσο πιο κοντά στον Θεό 
είστε, τόσο πιο ελεύθερα θα ζήσετε.

— Δεν ξέρω αν μια προσευχή είναι αρκετή γι’ αυτό που λέτε. 
Την ελευθερία, απάντησε η γυναίκα.

— Όλος ο βίος του ψευδούς ανθρώπου είναι ψευδόμενος. 
Γιατί; «Ούτος ουκ έστιν απλούς άνθρωπος αλλά διπλούς, άλλος 
εστίν έσωθεν και άλλος έξωθεν, διπλούν έχει και όλον εχλευασμέ-
νον τον βίον αυτού».

— Πού τα θυμάστε όλα αυτά τα λόγια απέξω! αναφώνησε η 
γυναίκα και έκανε μια αστεία γκριμάτσα. Είναι φοβερό!

— Α! Εδώ, θα σας διορθώσω λιγάκι! έβαλε τα γέλια σαν μικρό 
παιδί η μοναχή. Όχι απλά τα θυμάμαι! Τα ζω κιόλας!

Και πέρασε το λεπτό χέρι της γύρω από τον ώμο της φιλοξε-
νούμενής της, σε μια τρυφερή κίνηση να την αγκαλιάσει...
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Είναι γεγονός ότι όσοι θέλουν να σωθούν δεν προσέχουν τα 
ελαττώματα του πλησίον τους, αλλά τις δικές τους αδυνα-

μίες, και μ’ αυτόν τον τρόπο προκόβουν κιόλας. Αντί να κοιτάνε 
δεξιά και αριστερά, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, κοιτάνε μέσα τους. 
Όμως, δεν αρκεί μονάχα αυτό. Δεν αρκεί η σωτηρία ενός ατόμου. 
Επιβάλλεται και η σωτηρία του πλησίον. Κι έτσι λυτρώνεται και 
το τρίτο σκέλος της ιστορίας, που είναι ο «κόσμος». 

«...ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου» είχε πει ο Ιησούς, θέ-
λοντας να φανερώσει την οδό πάνω στην οποία θα έπρεπε να 
προχωρήσει, από δω και στο εξής, η ανθρωπότητα, καθώς και 
τον προσανατολισμό που θα έπρεπε αυτή να έχει. 

Και να που μπήκε μόλις τώρα – σχεδόν γλίστρησε αθόρυβα 
– το πρώτο «πρέπει». Κι εκεί χαλάει το πράγμα, πριν καλά-καλά 
αρχίσει. Γιατί, πολύ απλά, θα ρωτήσει κάποιος:

— Και γιατί «πρέπει»; Γιατί αυτός να είναι ο προσανατολισμός 
ο δικός μου και της ανθρωπότητας;

Ένεκα αυτού, ξεκινάνε τα ευχολόγια... 
— Εύχομαι να βρεις την αλήθεια σου, μόνος σου... και άλλα 

παρόμοια.
Παρόλο αυτά! Αν δεν την βρεις αυτή την «αλήθεια» μόνος 

σου, τότε τι κάνεις; Και αν δεν σκέφτηκες ποτέ ότι υπάρχει μια 
«άλλη αλήθεια» που σου διαφεύγει, τότε και πάλι, τι κάνεις; Εάν 
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δεν πηγαίνεις στην εκκλησία ή δεν άκουσες κάποιο «διαφωτι-
στικό κήρυγμα» από τα χείλη ενός ιερέα, τότε – για άλλη μια 
φορά – τι κάνεις; Παίρνεις το αυτοκίνητό σου, φεύγεις σαν τον 
κυνηγημένο από την εστία σου, τους δικούς σου, την εργασία 
σου, τη γειτονιά σου, διανύεις επτακόσια χιλιόμετρα και κρύ-
βεσαι σ’ ένα μοναστήρι, που το μισό αποκαλύπτεται στα μάτια 
ενός περαστικού και το άλλο μισό είναι κρυμμένο στα σπλάχνα 
μιας αιωνόβιας σπηλιάς; Και άντε! Καλά είναι να βρεις εκεί μια 
νεαρή μοναχή να σε φιλοξενήσει και να σου ετοιμάσει μια ζε-
στή σούπα για το βράδυ. Αν δεν σταθείς, όμως, τυχερός, πού 
θα περάσεις το βράδυ σου; Το σκέφτηκες; Και την άλλη μέρα, 
τι αποφάσεις θα πάρεις για τον εαυτό σου; Θα τριγυρνάς από 
πανσιόν σε πανσιόν και θα σκέφτεσαι πόσο λανθασμένα πήρες 
τον δρόμο της ζωής;

Αυτό και μόνο το «σενάριο» αποτρέπει τους περισσότερους 
από το μπούνε σε μια τέτοια «διακινδύνευση». Δεν φεύγεις μα-
κριά, εάν το «μακριά» δεν έχει κάποια αβαντάζ! Ακόμη και από 
το μεγαλύτερο ρίσκο, προσδοκάμε ένα «σίγουρο όφελος»! Η 
γυναίκα, φτάνοντας στο μοναστήρι, οδηγώντας για επτά περί-
που ώρες χωρίς να σταματήσει πουθενά, προσδοκούσε κι αυτή 
σε ένα «όφελος». Οι γιατροί την είχαν καταδικάσει σε θάνατο. 
Μπορούσε, όμως, να συντελεστεί ένα θαύμα. Δεν της το είχαν 
αποκλείσει... Παρέμενε ακόμη λειτουργική. Σε λίγο καιρό, πιθα-
νόν, να της ήταν δύσκολο ακόμη κι απ’ το κρεβάτι να σηκωθεί. 
Ό,τι ήταν να γίνει, λοιπόν, έπρεπε να γίνει γρήγορα. Γι’ αυτό και 
τα επτακόσια και κάτι χιλιόμετρα, χωρίς ούτε μια παύση. Έτρεχε 
να βρει το φως της... Έτρεχε να συναντηθεί με το θαύμα. Είχε 
αφήσει την κορούλα της, αλλά το είχε κάνει μόνο και μόνο για 
να επιστρέψει κοντά της «θεραπευμένη». Για να σηκώσει τον 
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σταυρό της, χρειαζόταν να μην φοβηθεί τη μοναξιά. Η πίστη τής 
έδειχνε το τέρμα του κουραστικού δρόμου. Κι αυτός ο δρόμος 
ήταν ο δρόμος προς το μοναστήρι...
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Η χαρά του «πονηρού» είναι η λύπη, η αθυμία από την οποία 
γεννιούνται πολλά δεινά και γεμίζουν την ψυχή ενός αν-

θρώπου με πικρία. Αυτός, όμως, είναι ο λάθος δρόμος. Ο σωστός 
δρόμος είναι αυτός της πίστης και του θάρρους. Μόνον όταν έλθει 
η Χάρις του Θεού στέκει κανείς στα πόδια του. Αλλιώς, πάντοτε 
παρασύρεται και πάντοτε πέφτει. Όποιος έχει ανδρεία διώχνει 
και τη λύπη, αλλά και όλα τα παρελκόμενα αυτής, με πρώτη και 
καλύτερη τη ραστώνη!

Ο μετανοών λέει: «Ήμαρτον! Μπορεί να έσφαλα εγώ! Μπορεί 
να έσφαλαν οι άλλοι! Δεν έχει σημασία! Εγώ θα συνεχίσω!». 

Ο πικραμένος λέει: «Σωτηρία δεν υπάρχει! Μ’ έχουν πικράνει 
πλείστες όσες φορές! Φτάνει πια! Δεν κάνω τίποτα!». 

Όταν υπάρχει διάθεση μετάνοιας, υπάρχει τότε και διάθεση 
συγχώρεσης. Άλλωστε – άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο – 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, σ’ αυτή τη φάση της ζωής, 
είμαστε όλοι μας νοσούντες... 

Το πρωί, προτού να φέξει καλά-καλά, η γυναίκα ένιωσε την 
ανάγκη να μπει στο Kαθολικό του μοναστηριού και, υπό το φως 
των κεριών, να καθίσει με τα χέρια σταυρωμένα σ’ έναν από τους 
τρεις ξύλινους πάγκους που είχε η μικρή εκκλησία. Θυμήθηκε ότι, 
το πρώτο βράδυ στη μονή, η νεαρή μοναχή την είχε προτρέψει 
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να προσευχηθούνε μαζί οι δυο τους, λέγοντας το «Πάτερ ημών», 
με μια καρδιά και μια φωνή. Βέβαια, η καρδιά της μοναχής ήταν 
χαρούμενη. Η δικιά της, αντιθέτως, ήταν θλιμμένη. Η φωνή της 
μοναχής επιβάλλονταν στον χώρο. Η δική της αργοπέθαινε...

Η Αγία Τράπεζα, ακόμη και καλυμμένη να είναι με χώμα, ξε-
σκεπάζεται – ω του θαύματος! – μπροστά στα μάτια ενός γενναίου 
πιστού που τολμάει ν’ αμφισβητεί, να μετανοεί και να συνεχίζει 
να πιστεύει. Στα μάτια, όμως, ενός πικραμένου, η ευγενική και 
διακριτική παρουσία του Θεού χάνεται μέσα στην πληθωρικό-
τητα της εγωιστικής, αθεράπευτης λύπης του. Δεν της έφταιγε 
η αρρώστια της. Δεν ήταν μονάχα αυτή το πρόβλημά της. Της 
έφταιγε ότι μια ζωή τοποθετούσε τον εαυτό της στον ομφαλό 
της γης, περιμένοντας να την «καταλαβαίνουν» όσοι ήταν γύρω 
της. Κοινώς, ήταν το επίκεντρο όλων των πραγμάτων, των κα-
ταστάσεων, των συναισθημάτων, των λογικών κρίσεων, των πα-
ράλογων απαιτήσεων, των μάταιων προσδοκιών... Αγωνίστηκε 
δήθεν ν’ αλλάξει τα κακώς κείμενα αυτού του κόσμου, και είχε 
ξεχάσει ν’ αλλάξει τη ματιά της στα πράγματα... Όχι, δεν ήταν 
κακός άνθρωπος. Ήταν απλώς αποπροσανατολισμένη. Ένας, 
όμως, αποπροσανατολισμένος άνθρωπος μπορεί, πολύ εύκολα, 
να πάρει στο λαιμό του και άλλους, κι έτσι να χαθούνε όλοι μαζί 
στους δαιδαλώδεις λαβυρίνθους σαθρών σκέψεων και εγωκε-
ντρικών πράξεων...

— Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου... 
ψέλλισαν τα χείλη της, κι αμέσως σταμάτησε. Σκέπασε με τα 
χέρια της το πρόσωπό της και ξέσπασε σε λυγμούς. Ήταν τόσο 
εγωίστρια για να προσευχηθεί!

— Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημά σου, ὡς ἐν 
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν 
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σήμερον..., ακούστηκε η φωνή της νεαρής μοναχής, πίσω από την 
πλάτη της. Κάθισε δίπλα της. Έπιασε αιφνίδια το χέρι της γυναίκας 
και το κράτησε σφιχτά μέσα στο δικό της. Αυτό και μόνο έκανε 
την «φιλοξενούμενή» της να σταματήσει απότομα το γοερό κλάμα 
της και να την κοιτάξει έκπληκτη μέσα στα μάτια. Πότε είχε μπει, 
σαν αερικό, μέσα στο ναό, ούτε που την είχε πάρει χαμπάρι! Συνε-
χίστε μαζί μου! είπε η μοναχή με θάρρος, αγνοώντας τα δάκρυα 
που ακόμη κυλούσαν στα μάτια της γυναίκας... «Καὶ ἄφες ἡμῖν 
τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. 
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
πονηροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων»

— Ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Δεν θα το ‘καναν πολλοί 
αυτό, είπε, στο τέλος, η γυναίκα, και για πρώτη φορά στα χείλη 
της σχηματίστηκε ένα ελπιδοφόρο χαμόγελο.

— Εγώ σας ευχαριστώ, απάντησε η νεαρή μοναχή.
— Εσείς;... Γιατί μ’ ευχαριστείτε εσείς;, απόρησε, σαν μικρό 

παιδί, η βασανισμένη, από την ψυχή της, γυναίκα.
— Γιατί... Στο πρόσωπό σας... Βλέπω ένα από τα χιλιάδες 

Πρόσωπα του Θεού είπε η μοναχή και χάιδεψε στοργικά το χέρι 
της φιλοξενούμενής της... 
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«Εάν γεμίσετε την καρδιά σας με τους άλλους, δεν θα χωρά 
πλέον το «εγώ» σας. Τότε, όμως, είναι που θα βρίσκεστε 

και θα υπάρχετε» της είπε η μοναχή, λίγο πριν την αφήσει πάλι 
μόνη της και επιστρέψει στο κελί της, αφού, πρώτα, την βοήθησε 
να προσευχηθεί για δεύτερη φορά.

Είναι αλήθεια πως, πριν γνωρίσει τη νεαρή μοναχή, όλα τής 
φαινόταν ουτοπικά. Κι αυτό γιατί ήταν φτιαγμένα από τη σάρ-
κα, το αίμα και τα οστά της. Υπήρχε, ωστόσο, και μια καρδιά – η 
καρδιά της! - που χτυπούσε, όμως, δυνατά, και πάλευε, μέρα και 
νύχτα, με κακούς λογισμούς και αρνητικές σκέψεις. 

Αυτό το αγνό κορίτσι, κάτω από το ράσο μιας μοναχής, την 
καλούσε να ξεχάσει το παρελθόν της. Την προέτρεπε να ξανα-
βρεί την καρδιά της, ψάχνοντας μέσα στα έσχατά της, να την 
τοποθετήσει πάνω σ’ έναν μεγάλο σταυρό, και να της μάθει να 
χτυπάει αθόρυβα για να μην ενοχλεί κανέναν και, πολύ περισ-
σότερο, για να μην ενοχλείται. Για την «ιέρεια» του μοναστηριού, 
τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Όταν αφήνεις τη Χάρη του Θεού 
να σ’ αγγίξει, παύουν να σ’ αγγίζουν όλα τ’ άλλα. Δεν γίνεσαι 
αναίσθητος αλλά απαθής, δεν γίνεσαι αγνώμων αλλά ευγνώμων, 
δεν γίνεσαι ιδιότροπος αλλά απλός...

— Τίποτα δεν είναι δύσκολο, όταν έχετε την ελπίδα σας στην 
αγάπη του Θεού και βάζετε τον εαυτό σας κάτω από ολόκληρη 
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την κτίση. Τίποτα δεν θα σας φαίνεται σαν βάρος... Τίποτα δεν 
θα σας προσβάλλει... Όταν αποδεχθείς την αμαρτωλότητά σου, 
αγιάζεις. Όταν γίνεις ανύπαρκτος, υπάρχεις. Όταν ομολογήσεις 
και αποδεχτείς το σκοτάδι σου, βλέπεις το φως.

Μετά από αυτά τα λόγια, η μοναχή χάθηκε ξανά στο μισοσκό-
ταδο των κρυφών διαδρομών της σπηλιάς που κυοφορούσε το 
μοναστήρι μέσα στα σπλάχνα της. Όχι, δεν ήταν αφελής αυτή η 
μοναχή! Είχε μυαλό ξυράφι! Είχε μάθει να προσφέρει για χρόνια 
στον εαυτό της το γλυκόπικρο φάρμακο της ταπείνωσης και είχε 
κερδίσει το «δώρο» να χάνεται η πικράδα των ασθενειών, της 
προδοσίας, της κακίας, κάθε πίκρας, γενικά, της ζωής. Όχι γιατί 
είχε παύσει, ως μοναχή, να σκέφτεται ανθρώπινα, αλλά γιατί είχε 
μάθει να βιώνει τα πάντα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. 
Ήταν ένας δρομέας που, πριν καλά-καλά τελειώσει η διαδρομή, 
ήταν βέβαιη για τον νικηφόρο τερματισμό της. Αντιθέτως, στο 
παράπονο που, για χρόνια, όρθωνε η ίδια, σαν τοίχο, λέγοντας: 
«Ο Θεός μάς παράτησε. Πήρε τον Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού, 
και έφυγε μακριά», η μοναχή απαντούσε: 

— Εκείνος που κατέκτησε Εσένα, Χριστέ μου, ή, μάλλον, εκεί-
νος που κατακτήθηκε από Εσένα, είναι βέβαιος για τη νίκη του. 
Γιατί Εσύ είσαι η Αρχή και το Τέλος της διαδρομής»...
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Κάθε προθυμία και κάθε άσκηση που γίνεται με πολύ κόπο, 
αλλά δεν φτάνει στην αγάπη μέσα από πνεύμα συντριβής, 

είναι μια μάταιη διαδικασία που ουδεμία ωφέλεια έχει. Ακόμη και 
η μεγαλύτερη θυσία, αν έγινε από αγάπη, παύει να είναι θυσία 
για τον «θυσιαζόμενο», σε αντίθεση με τον οποιοδήποτε κόπο 
που παίρνει τραγικές διαστάσεις στα μάτια αυτού που «κοπίασε», 
ακριβώς επειδή είναι ένας κόπος αφυδατωμένος από τον πόνο 
μιας καρδιάς που βρίσκεται σε άπειρο πόθο για τον Θεό. Άλλωστε, 
«απ’ αυτό», λέει ο Χριστός, «θα γνωρίζουν όλοι ότι είστε μαθητές 
μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας».

Για χάρη, λοιπόν, της αγάπης, και η νεαρή μοναχή, μέρες 
τώρα, έπιανε με το δίχτυ του λόγου της τη βασανισμένη ψυχή 
της «φιλοξενούμενής» της, προσπαθώντας να την ανασύρει από 
τον βυθό της κατάθλιψης και να την οδηγήσει σώα και αβλαβή 
στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών. Η γυναίκα, άλλοτε αντι-
δρούσε και άλλοτε υποτάσσονταν, ανάλογα και με τη δύναμη που 
επιδείκνυε κάθε φορά. Για χάρη αυτής της αγάπης, οι μάρτυρες 
έχυσαν το αίμα τους, για να μην χάσουν τον Χριστό από το οπτικό 
τους πεδίο. Κάθε Άγιος, που γονάτισε μπροστά σ’ έναν κατάξε-
ρο βράχο και προσευχήθηκε να στείλει ο Θεός νερό, ποθούσε, 
βαθιά μέσα του, να πιστέψουν στον Χριστό κι όσοι ήταν δίπλα 
του. Από τη ρίζα του βράχου ξεπήδησε τελικά το πολυπόθητο 
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ύδωρ που, μέχρι και σήμερα, αναβλύζει από έναν κρουνό κοντά 
στην καρδιά που λέγεται Πίστη. Είναι το ευλογημένο νερό που, 
τόσους και τόσους, ξεδίψασε, καθώς και μυριάδες ολόκληρους 
που το πήραν ως αγίασμα, δροσίζοντας την ψυχή τους από το 
καύσος της αμαρτίας και παρηγορώντας την.

[...]

Αυτό συνέβαινε πλέον σχεδόν κάθε μέρα και δεν έλεγαν να 
κοπάσουν με τίποτα οι ριπές. Για τη γυναίκα, όμως, οι συγκε-
κριμένες ώρες, τα συγκεκριμένα λεπτά είχαν γίνει ένα είδος 
«βιώματος», φανερώνοντας πως ο άνθρωπος που ελπίζει στο 
Θεό τοποθετείται τελείως διαφορετικά στο κάθε τι που έρχεται 
στη ζωή του, σε αντίθεση με τον κοσμικό άνθρωπο που ελπίζει 
στη δύναμή του, στις γνώσεις του, στους ομοϊδεάτες του, στην 
επιστήμη του, αλλά όχι στον Θεό. Η μόνη στέρεη ελπίδα που 
μπορεί να φέρει ειρήνη στην ψυχή είναι αυτή που πηγάζει από 
την πίστη ότι ο Θεός θέλει το αιώνιο καλό του ανθρώπου και 
την αιώνια σωτηρία του.

Αυτό, τουλάχιστον, με ελαφρές, παραλλαγές, έλεγε και ξανά-
λεγε η νεαρή μοναχή στον διάλογο που είχανε οι δυο τους και 
στους περιπάτους που κάνανε γύρω από το μοναστήρι. Προσπα-
θούσε να περάσει το μήνυμα ότι ο μεγαλύτερος πειρασμός είναι ο 
εμπαθής τρόπος που βλέπουμε τον «άλλο». Αυτό συμβαίνει γιατί 
δεν τοποθετούμαστε ταπεινά στα γεγονότα, αλλά ταμπουρωνό-
μαστε στο άρρωστο «εγώ» μας. Δεν είναι, λοιπόν, η αρρώστια ή 
κάποιο άλλο δυσάρεστο γεγονός που μας συνθλίβει, αλλά κυρίως 
ο λάθος τρόπος που προσεγγίζουμε το «γεγονός». Για τη μοναχή, 
τα αγαθά του κόσμου τούτου δεν αποτελούσαν αυτοσκοπό στη 
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ζωή των ανθρώπων, αλλά «μέσα» προς την πνευματική πρόοδο 
και τη συνάντησή τους με τον Χριστό.

— Όλοι μας έχουμε απέραντο φως μέσα μας. Φως που πηγά-
ζει, όχι αφ’ εαυτού, αλλά από το φως της Θείας επισκέψεως μέσα 
μας. Της Θείας Χάριτος. Αρκεί να ομολογήσουμε και να απο-
δεχτούμε το σκοτάδι μας... Την ατέλειά μας. Όσο πιο ελάχιστοι 
αισθανόμαστε, τόσο πιο μέγιστοι γινόμαστε. Οι πίκρες που μας 
βρίσκουν οφείλονται στο ότι γλυκοφιλάμε συνεχώς τον εγωισμό 
μας, και τον έχουμε κακομάθει. Το μόνο που μας χρειάζεται είναι 
να ταπεινωθούμε λιγάκι...
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Ο Χριστός στις παραβολές του έλεγε ότι στην ψυχή του αν-
θρώπου υπάρχουν πάθη: ο θυμός, ο φόνος, η πορνεία, η 

ασέλγεια, η αναίδεια, η ακαταστασία, η φιλονικία. Ο Απόστολος 
Παύλος δίδασκε ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η 
αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστη, η εγκράτεια. Θα 
μπορούσε, λοιπόν, κάποιος να ισχυριστεί ότι ο σατανάς, κάθε ώρα 
και στιγμή, υποκινεί τα πάθη μας, χωρίς να το πάρουμε χαμπά-
ρι, είτε γιατί δεν τον βλέπουμε είτε γιατί έχουμε κάνει σιωπηρή 
συγκατάθεση μαζί του και αφήνουμε να μπει μέσα μας αυτός και 
το πονηρό πνεύμα του!

Αν κάνουμε μια ακτινογραφία, θα δούμε όλα τα όργανα που 
αποτελούν τον οργανισμό μας, αλλά δεν θα δούμε πουθενά την 
ψυχή μας. Το ότι δεν την βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. 
Αν δεν υπήρχε ψυχή, δεν θα υπήρχε «Άνθρωπος». Όπως ασθενεί, 
λοιπόν, το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και όπως φροντίζει και θε-
ραπεύει κανείς το σώμα του, πρέπει να φροντίζει και να θεραπεύει 
και την ψυχή του. Αυτό προϋποθέτει «σωστή διάγνωση». Όταν 
κάποιος νοσεί «πνευματικά», δεν έχει άλλο φάρμακο στα χέρια 
του από τη Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι το όπλο καταστολής των 
δυνάμεων του Κακού, που επιδιώκει να καταφέρει τον άνθρωπο 
και να τον κάνει ν’ αποκοπεί τελείως απ’ τον Θεό.

«Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον και 
ζημιωθή την ψυχήν αυτού;» 
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Είναι πλάνη, από μέρους του σατανά, να μην επιτρέπει τη 
σωτηρία της ψυχής μας, αφού δεν υπάρχει ευτυχισμένος άνθρω-
πος που έχασε την ψυχή του! Μεγαλύτερη πλάνη, όμως, είναι 
να παραμένουμε εμείς οκνηροί και εγκλωβισμένοι σε μέριμνες 
που βλάπτουν το πνεύμα μας, αντί ν’ αγωνιζόμαστε κατά των 
παθών μας.

Οι παραβολές του Χριστού είχαν, και εξακολουθούν να έχουν, 
αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Μέσα από αυτές αποκαλύφθηκε το 
θέλημα του Θεού, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατον 
να ανακαλύψει ο άνθρωπος. Αυτή η μυστηριακή ακρόαση του 
ίδιου του Χριστού από τον Άνθρωπο είναι το βασικό πνευματικό 
συστατικό της ύπαρξής μας. Μέσα από τη δόμηση μιας στενής 
σχέσης σώματος και ψυχής, δομείται και η σχέση της Ιστορίας με 
την Εσχατολογία. Έτσι, η σωτηρία της ψυχής ξεπερνά τον χρόνο, 
χρωματίζεται και μεταμορφώνεται υπό το φως της αιωνιότητας. 
Το μεταμορφωμένο παρόν του πνεύματος και της ψυχής μας 
δένεται με το σωτηριώδες παρελθόν, και γίνεται η μήτρα που θα 
γεννήσει τους καρπούς ενός ευφρόσυνου μέλλοντος...

— ...«ο δε φησιν, Ου, μηποτε συλλεγοντες τα ζιζανια εκριζωση-
τε αμα αυτοις τον σιτον. Αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα εως του 
θερισμου και εν καιρω του θερισμου ερω τοις θερισταις, Συλλεξατε 
πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσμας προς το κατακαυσαι 
αυτα, τον δε σιτον συναγαγετε εις την αποθηκην μου». Η μοναχή 
έκανε μια μικρή παύση και συνέχισε. Ξέρετε τι λέει αυτή η ιστο-
ρία; ρώτησε τη φιλοξενούμενή της.

— Δεν κατάλαβα και πολλά, για να είμαι ειλικρινής, απάντησε 
διστακτικά η γυναίκα.

— Είναι μια ωραία ιστορία. Μια παραβολή, χαμο-
γέλασε η μοναχή. Μαζεύτηκαν, λοιπόν, μια μέρα, οι δού-
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λοι και είπαν στον οικοδεσπότη τους: “Κύριε, δεν έσπει-
ρες καλό σπόρο στον αγρό σου; Από πού έχει ζιζάνια”; 
Εκείνος τους είπε: “Κάποιος άνθρωπος εχθρός το έκανε αυτό”. Και 
οι δούλοι τού λένε: “Θέλεις λοιπόν να πάμε και να τα μαζέψουμε”; 
Εκείνος, τότε, τους λέει: “Όχι, μην τυχόν μαζεύοντας τα ζιζάνια 
ξεριζώσετε συγχρόνως μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε να 
αυξάνουν μαζί και τα δύο ως το θερισμό, και κατά τον καιρό του 
θερισμού θα πω στους θεριστές: “Μαζέψτε πρώτα τα ζιζάνια και 
δέστε τα σε δέσμες, για να τα κατακάψετε, αλλά το σιτάρι να το 
συνάξετε στην αποθήκη μου”.

— Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαχωρίζουμε το κακό απ’ το 
καλό; ρώτησε η γυναίκα.

Η μοναχή έβαλε το χέρι της απαλά πάνω στον ώμο της γυναί-
κας και την κοίταξε με μάτια που έλαμπαν από αγάπη.

— Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει ποτέ να απομακρύνουμε το 
σώμα μας απ’ την ψυχή μας. Ακόμη κι αν η ψυχή μας νοσεί και 
είναι γεμάτη ζιζάνια. Δια του Θεανθρώπου θα εξαγιαστεί. Όλα 
παίρνουν ένα άλλο σωτηριώδες νόημα και μια άλλη αξία. Αρκεί 
να νιώσουμε ότι ο Θεός μάς αγκαλιάζει με την Αγάπη Του και 
τη Συγχώρεσή Του. Τον καθένα από εμάς, ξεχωριστά. Έτσι, θα 
αγαπήσουμε και θα συγχωρέσουμε κι εμείς τον πλησίον μας.

— Αμήν, ψιθύρισαν τα χείλη της γυναίκας, τρέμοντας από 
συγκίνηση. Σήκωσε τα μάτια της ψηλά και κοίταξε τον ουρανό.

Μια νέα μέρα ξημέρωνε, μολονότι βαριά, χειμωνιάτικα σύν-
νεφα είχαν σκεπάσει από παντού το μοναστήρι...
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Ο θάνατος της ψυχής αποτελεί πραγματική ζημία, όχι μόνο 
για την ψυχή, αλλά για την ίδια τη ζωή, γενικότερα. Και 

τι μπορεί να είναι αυτό που «ζημιώνει» την ψυχή, αν όχι η ίδια 
η αμαρτία! 

Αν προσπαθήσουμε να διασπάσουμε την έννοια «αμαρτία» και 
να φτάσουμε μέχρι τον αρχικό πυρήνα της, θα δούμε ότι η αμαρ-
τία δεν έχει ηθική ή νομική έννοια, όπως οι συνήθεις εκφάνσεις 
της ζωής μας, αλλά καθαρά οντολογική. 

«Αμαρτία, θάνατος εστί της αθανάτου».
Κι αυτό γιατί, πολύ απλά, αμαρτία είναι η απομάκρυνση του 

Ανθρώπου από τον Θεό, μαζί και με την απώλεια της Θείας Χά-
ριτος που συνοδεύει αυτή την απομάκρυνση. Ο άνθρωπος παύει 
να είναι «φωτισμένος». Παύει να είναι χαρούμενος. Παύει να έχει 
ελπίδα και ειρήνη στην καθημερινότητά του. Παύει να συγχωρεί. 
Παύει να κατανοεί. Παύει να συνομιλεί με το πιο βαθύ κομμάτι 
του «είναι» του και της καρδιάς του. Παύει να έχει πνευματική 
σχέση με το σώμα του, τα πρόσωπα και τα πράγματα γύρω του. 

«Θεού άγνοια, θάνατος εστί ψυχής».
Το Άγιο Πνεύμα απουσιάζει παντελώς από την κάθε πράξη του.
«Όποιον λόγο έχει η λογική ψυχή προς το σώμα, τον ίδιο λόγο 

έχει το Άγιο Πνεύμα προς την λογικήν ψυχήν».
«Σωτηρία», επομένως, είναι η αναχαίτιση και η απελευθέρω-
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ση από την αμαρτία και τα αποτελέσματά της, και, συγχρόνως, 
η αναγέννηση, η μεταμόρφωση και η ένωση του Ανθρώπου με 
τον Θεό. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε ανθρώπους αγχω-
μένους, φοβισμένους, ανασφαλείς. Η πρώτη, άκρως επιφανειακή 
ερμηνεία, είναι να αποδοθεί αυτή η αρνητική εικόνα στα προβλή-
ματα που κουβαλάει ο καθένας και στις συνθήκες που βιώνει. Η 
πιο σωστή διάγνωση, όμως, είναι να πούμε ότι οι άνθρωποι δεν 
έχουν, πια, κανένα μεταφυσικό αγκυροβόλημα για να κρατηθούν 
όρθιοι και να συνεχίσουν να παλεύουν με ακμαίο ηθικό, λεβεντιά 
και αρχοντιά. Είναι άπιστοι και νομίζουν ότι είναι πιστοί. Είναι 
νεκροί και νομίζουν ότι είναι ζωντανοί. Είναι άρρωστοι και νο-
μίζουν ότι είναι υγιείς. Είναι πλούσιοι, κι ωστόσο είναι φτωχοί. 
Είναι ολοκληρωμένοι και, την ίδια στιγμή, τραγικά αποδομημέ-
νοι. Είναι απρόβλεπτοι, ενώ ισχυρίζονται ότι μεριμνούν για τα 
πάντα που αφορούν το σπίτι τους και την οικογένειά τους. Είναι 
αδρανείς και νωχελικοί, μολονότι μάχονται για τα εργασιακά τους 
δικαιώματα. Εν τέλει, είναι αμαρτωλοί. Έχουν χάσει τον στόχο 
τους. Έχουν ξαστοχήσει. Δεν είναι στενές οι Πύλες του Επίγειου 
Παραδείσου. Ο πιο ταπεινός λογισμός σώζει, η πιο εγωιστική 
σκέψη τα χάνει όλα. Η σωτηρία είναι υπόθεση δευτερολέπτου. 
Ούτε καν λεπτού... Κι όμως, το αγνοούν.

Μάλλον αυτό το δευτερόλεπτο ήταν ικανό για να βγάλει τη 
γυναίκα της ιστορίας μας από τη στενωπό του άκαμπτου φρονή-
ματός της αναφορικά με τη σωματική της ασθένεια. Έπασχε από 
καρκίνο του στομάχου, αλλά εδώ και δέκα μέρες που φιλοξενού-
νταν στο μοναστήρι δεν είχε αισθανθεί καμία εντελώς ενόχληση. 
Η σούπα που ετοίμαζε η νεαρή μοναχή και την τρώγανε μαζί, το 
λεγόμενο «μενουδέλι», λειτουργούσε ως το καλύτερο φάρμακο 
για τους αφόρητους πόνους που είχε, πριν εγκαταλείψει δουλειά 
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και σπίτι και έρθει εδώ. Δεν είχε αναφέρει τίποτα περί της «νόσου» 
της στη μοναχή. Ωστόσο, κάτι, βαθιά μέσα της, τής έλεγε ότι η 
μοναχή τα είχε «καταλάβει» όλα...
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Σ’ ένα δύσκολο πρόβλημα, η απλότητα της ελπίδας και μιας 
προσευχής ίσως να βοηθάνε περισσότερο από καθετί άλλο. 

Είναι τα μέσα που επιβάλλει ένας άγραφος νόμος – νόμος της 
καρδιάς - άρρηκτα δεμένος με την ανθρώπινη οντότητα, από 
υπάρξεως πάνω στη γη. 

— ...Εισερχόμενος ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε, 
παρακαλώντας τον, ένας Εκατόνταρχος και του είπε: ‘‘Κύριε, ο 
παίς μου βέβληται εν τή οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμε-
νος’’. Τότε ο Ιησούς απάντησε: ‘‘Θα τον γιατρέψω εγώ’’. Αλλά 
αποκρίθηκε ο Εκατόνταρχος: ‘‘Κύριε, δεν είμαι ικανός να εισέλθεις 
κάτω από τη στέγη μου. Πες το μόνο με λόγια, και θα γιατρευτεί 
ο δούλος μου. Γιατί κι εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία, 
έχοντας κάτω από τον εαυτό μου στρατιώτες, και λέω σε τούτον: 
Πήγαινε, και πηγαίνει. Και στον άλλο: Έλα, και έρχεται. Και στο 
δούλο μου: Κάνε αυτό, και το κάνει’’. Όταν το άκουσε ο Ιησούς, 
θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν: ‘‘Αλήθεια σάς λέω, 
σε κανέναν δε βρήκα τόσο πολλή πίστη μέσα στο λαό του Ισραήλ. 
Σας λέω μάλιστα ότι πολλοί από ανατολικά και δυτικά θα έρθουν 
και θα καθίσουν, για να φάνε μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ 
και τον Ιακώβ μέσα στη βασιλεία των ουρανών, ενώ οι γιοι της 
βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θα είναι 
το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών’’. Και μετά, ο Ιησούς είπε 
στον Εκατόνταρχο: ‘‘Πήγαινε, ας γίνει σ’ εσένα όπως πίστεψες’’. 
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Και ο δούλος του γιατρεύτηκε την ίδια κιόλας στιγμή.
Η νεαρή μοναχή σταμάτησε για λίγο την περιγραφή και σή-

κωσε τα μάτια της ψηλά στον ουρανό. Ύστερα, έκανε τον σταυρό 
της, τρεις φορές, και συνέχισε:

— Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον 
ημάς. Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις 
ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και 
ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

— ...Είμαι άρρωστη, ψέλισσαν δειλά τα χείλη της γυναίκας, 
στο άκουσμα της λέξης ‘‘ασθενείας’’. Έχω καρκίνο του στομάχου... 
Οι γιατροί δεν είναι σίγουροι... Μπορεί να ζήσω... Μπορεί και να 
πεθάνω... Έχω μια μικρή κόρη που με περιμένει στο σπίτι.

Βλέποντας τους μορφασμούς του προσώπου της μοναχής, η 
γυναίκα αισθάνθηκε ότι ήδη «το γνώριζε».

— Βλέπετε τι λαμπρός που είναι ο ήλιος εδώ και τι ωραία τα 
τριαντάφυλλα στον κήπο; Σκεφτήκατε ποτέ, γιατί άλλα τριαντά-
φυλλα είναι ανοιγμένα, άλλα μισανοιγμένα και άλλα κλειστά; 
ρώτησε η μοναχή.

Η γυναίκα κούνησε αρνητικά το κεφάλι της και σκούπισε με 
το χέρι της τα δάκρυά της, που είχαν αρχίσει να κυλάνε απ’ τα 
μάτια της.

— Τα ανοιγμένα είναι οι καθαρές ψυχές, τα μισανοιγμένα 
όχι και τόσο καθαρές και τα κλειστά οι άπιστες, είπε η μοναχή.

Με μια γλυκιά φωνή, που αγαλλίαζε την πονεμένη ψυχή της 
γυναίκας, συνέχισε, ρωτώντας την ξανά: 

— Γιατί ήρθατε στο μοναστήρι; Γιατί κάνατε τόσα χιλιόμετρα, 
κινδυνεύοντας στον δρόμο, μόνη σας, για να έρθετε ως εδώ;

— Μάλλον... Για παρηγοριά, απάντησε η φιλοξενούμενή της, 
χαμηλώνοντας το βλέμμα της στο χώμα.
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Η μοναχή χαμογέλασε και έβαλε απαλά το χέρι της πάνω 
στον ώμο της γυναίκας...

— Ήρθατε εδώ, γιατί είστε ένα μισάνοιχτο τριαντάφυλλο... 
Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι ν’ αφήσετε τις ακτίνες του 
ηλίου να ζεστάνουν τα κλειστά φύλλα σας, για ν’ ανοίξουν και 
να αποκαλυφθεί η πλέρια ομορφιά σας.

Τα δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα από τα μάτια της γυναίκας, 
αλλά η μοναχή δεν έλεγε να πάρει το χέρι της πάνω από τον ώμο 
της. Και αυτό ήταν, οπωσδήποτε, μια παρηγοριά...

— Ευχαριστώ, είπε η γυναίκα, νιώθοντας, ξαφνικά, το χέρι της 
μοναχής να παίρνει όλο το βάρος που είχε καθίσει πάνω στους 
κουρασμένους ώμους της.

— Κρατήστε την κόρη σας στην αγκαλιά σας, σαν να μην την 
κρατάτε. Το βάρος της θα ελαφρύνει τόσο πολύ, που θα γίνει ένα 
πούπουλο στα χέρια σας.

— Δεν ξέρω... Δεν ξέρω, κόμπιασαν τα χείλη της γυναίκας. 
Τι είναι αυτό που σας δίνει τόση δύναμη... Κι είστε τόσο νέα... 
Μόνη... Εδώ... Σ’ αυτή την ερημιά.

— Δεν είμαι μόνη, είπε η μοναχή, με μάτια που έλαμπαν, έτσι 
όπως έπεφταν οι αχτίνες του ηλίου και φώτιζαν το γαλαζοπράσινο, 
σχεδόν διάφανο, χρώμα τους. Έχω εσάς δίπλα μου.

Μετά, σαν αερικό, χάθηκε, πάλι, στους λαβυρινθώδεις δια-
δρόμους του μοναστηριού...
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Πολλές φορές, οι «καλλιεργητές» του αμπελιού κακομετα-
χειρίζονται τους «δούλους» που στέλνονται σ’ αυτούς για 

να μαζέψουν τη σοδειά και να την αποδώσουν στον «ιδιοκτήτη» 
τους. Μετά, τούς σκοτώνουν κιόλας. Το αμπέλι φαίνεται να είναι 
προστατευμένο και περιφραγμένο, και οι καλλιεργητές, αρχικά, 
δείχνουν συμπάθεια για τη φυτεία τους – έτσι τουλάχιστον προ-
σποιούνται. Έρχεται, ωστόσο, η μέρα που ο «ιδιοκτήτης» στέλνει 
στους καλλιεργητές τον αγαπητό του γιο, για να πάρει αυτός 
ένα μέρος από τα σταφύλια, λέγοντας: ‘‘Θα σεβαστούν τον γιο 
μου’’. Αλλά εκείνοι λένε μεταξύ τους: ‘‘Αυτός είναι ο κληρονόμος! 
Ελάτε να τον σκοτώσουμε, και η κληρονομιά θα είναι όλη δική 
μας!’’. Τον πιάνουν λοιπόν και τον σκοτώνουν κι αυτόν, όπως 
και τους δούλους. 

Απορία: Τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, από δω και 
στο εξής, μετά και τον χαμό του γιου του; Οι περισσότεροι θ’ απα-
ντούσαν: ‘‘Επειδή είναι κακοί οι καλλιεργητές, θα φέρει τρομερή 
καταστροφή επάνω τους και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους 
καλλιεργητές, οι οποίοι θα του δώσουν τους καρπούς όταν έρθει 
ο καιρός τους’’.

Ερώτηση: Και ποιοι είναι οι καλλιεργητές; Μήπως αυτοί που 
μόλις απάντησαν; Μήπως αυτοί που άθελά τους καταδίκασαν τον 
ίδιο τους τον εαυτό, μιλώντας για σκληροκαρδία και αντίποινα 
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από πλευράς του ιδιοκτήτη; Ο καρπός που δικαίως αναμένει ο 
ιδιοκτήτης από τέτοιους καλλιεργητές περιλαμβάνει πίστη στον 
γιο του, την οποία αυτοί δεν επέδειξαν ούτε κατά διάνοια. Ο 
ιδιοκτήτης, όμως, συνεχίζει να είναι μεγαλόκαρδος και λέει: ‘‘Το 
αμπέλι θα αφαιρεθεί από εσάς και θα δοθεί σε έθνος που παράγει 
τους καρπούς του και τους αποδίδει’’. 

Η αλήθεια είναι ότι ο «δικαιωματικός κληρονόμος», ο ‘‘γιος’’, 
μπαίνει στο στόχαστρο και σκανδαλίζει. Οι καλλιεργητές δεν 
ανέχονται την παρουσία του. Τους τρομάζει, τους εκνευρίζει, 
τους φέρνει σε αμηχανία, τους κάνει το βράδυ να μην μπορούν 
να κοιμηθούν. Χάνουν το βόλεμά τους και την ησυχία τους. Η 
πονηράδα τους και η μικροψυχία τους επιστρατεύονται για την 
εξόντωσή του!

— ...Θα σας πω, πάλι, μια ιστορία. Κάποιος είχε δύο παιδιά. 
Πήγε στον πρώτο και του είπε: “Παιδί μου, πήγαινε να εργα-
στείς σήμερα στο αμπέλι”. Αυτός απάντησε: “Δεν θα πάω”, αλλά 
ύστερα το μετάνιωσε και πήγε. Πήγε και στον δεύτερο και είπε 
το ίδιο. Αυτός αποκρίθηκε: “Θα πάω, Πατέρα”, αλλά δεν πήγε. 
Ποιος από τους δύο γιους έκανε το θέλημα του πατέρα; ρώτησε 
η μοναχή τη φιλοξενούμενή της, την ώρα που μαγείρευε, ενώ η 
γυναίκα παρακολουθούσε τις ήρεμες, προσεχτικές κινήσεις και 
το γαλήνιο βλέμμα της.

— Νομίζω... Ο πρώτος γιος, απάντησε η γυναίκα.
— Πολύ σωστά. Σημασία, επομένως, δεν έχει τι λέμε, αλλά 

τι κάνουμε. Συμφωνείτε; γύρισε το κεφάλι της η νεαρή μοναχή 
και την κοίταξε.

— Ναι. Μπορεί με τα λόγια μας να πληγώσαμε κάποιον συ-
νάνθρωπό μας στο παρελθόν. Με τις πράξεις μας, όμως, να του 
δείξαμε, εκ των υστέρων, ότι τον αγαπάμε.
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— Το περιγράψατε εξαιρετικά, είπε η μοναχή, χαμογελώντας 
και ανακατεύοντας την κατσαρόλα, στην οποία κάτι νόστιμο 
ετοίμαζε πάλι. Βέβαια, το ιδανικότερο θα ήταν τα λόγια και τα 
έργα να συμπίπτουν. Όμως, ο πειρασμός, πολλές φορές, επηρε-
άζει τον λογισμό μας. Αρκεί να μετανοούμε και να πράττουμε, 
στη συνέχεια, το σωστό.

— Δεν θα διαφωνήσω, έβγαλε έναν αναστεναγμό η γυναίκα. 
Η περιέργεια, ωστόσο, την έτρωγε... Αλήθεια... Τι μαγειρεύετε 
σήμερα;

— Α!... Σας μύρισε κάτι ευχάριστα; είπε εύθυμα η μοναχή.
— Ναι... Κάτι σαν ψαρόσουπα.
— Το βρήκατε! Ψαρόσουπα κάνω, απάντησε η μοναχή.
— Δεν έχω φάει πιο ωραίες σούπες, μονολόγησε η γυναίκα. 

Καταφέρατε να στρώσετε ακόμη και το στομάχι μου, που, πριν 
έρθω εδώ, με πέθαινε στον πόνο, είπε θλιμμένα.

— Σας βλέπω. Δείχνετε περίφημα, είπε η μοναχή, κοιτάζοντας 
τη φιλοξενούμενη της με τα φωτεινά, αγνά μάτια της.

— Μακάρι... είπε σιγανά η γυναίκα.
— Μακάρι; έκανε ότι δεν κατάλαβε η μοναχή.
— Μακάρι να γίνω καλά... επανέλαβε η γυναίκα.
Η νεαρή μοναχή έμεινε σιωπηλή, δίχως να κάνει το παραμικρό 

σχόλιο. Όπως, όμως, ανακάτευε την κατσαρόλα, ένα ευφρόσυνο 
μειδίαμα σχηματίστηκε στα λεπτά της χείλη. Κάτι σαν σημάδι ότι 
η «ασθενής» της έδειχνε σημεία σταδιακής ανάκαμψης...



Η ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ 75

26

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η άγνοια δεν δικαιολογείται, τη 
σήμερον ημέρα, στον κόσμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση, 

θα πάρει στροφή και θ’ αποφύγει ένα φίδι φαρμακερό ή ένα άγριο 
θηρίο. Παρομοίως και η πίστη στον Θεό. Εκείνος που «γνωρίζει» 
τον Θεό, δεν χρειάζεται ν’ ακούσει κανέναν θεολόγο για ν’ απο-
φύγει έναν κεραυνό, ένα τροχαίο ατύχημα, μια βλαπτική επίθεση 
προς το πρόσωπό του. Θα οικονομήσει γι’ αυτά ο ίδιος ο Θεός!

Ωστόσο, όπως για κάθε πράγμα χρειάζεται να έχει κανείς και 
λίγο φιλότιμο, έτσι κι εδώ, για ν’ αναπτύξει σχέση με τον Κύριό του, 
χρειάζεται να διαθέτει ευγένεια ψυχής. Οι αναιδείς άνθρωποι βρί-
σκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύ-
ματος, εκείνοι που περιφρονούν τα Θεία βρίσκονται στο δεύτερο 
και στο τρίτο στάδιο βρίσκεται ο διάβολος προσωποποιημένος!

Πόσοι άραγε να σκέφτονται ότι η αδιαφορία για τον Θεό 
φέρνει αδιαφορία και για όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή μας; 
Γιατί... Αγαπάει ο άνθρωπος τον Θεό; Αγαπάει τότε και το σπίτι 
του, τους συγγενείς του, τους συναδέλφους του, τη δουλειά του, 
την χώρα του, την πόλη του, τη γειτονιά του! Και πόσοι, επίσης, 
αναρωτιόνται γιατί, ενώ έχουν δίκαιο, όταν πάνε να δικαιώσουν 
τους εαυτούς τους, ανάπαυση δεν βρίσκουν πουθενά μήτε και 
καταφυγή; Η απάντηση είναι απλή: Γιατί είναι κενοί μέσα τους, 
δίχως ρανίδα πίστεως στην καρδιά τους.



ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ76

Κραυγή απελπισίας, επομένως, η προσευχή; Αλίμονο σ’ αυ-
τούς που «σωπαίνουν», αλλά και σε όλους εκείνους που τους 
προτρέπουν στη «σιωπή»! Δεν υπάρχει προσευχή χωρίς κραυγή! 
Για σκεφθείτε... Όταν κραυγάζουμε για κάτι που είναι τόσο σημα-
ντικό στη ζωή μας, τότε μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφαία 
αυτή συνάντηση με τον Δημιουργό μας. 

Έρχεται μια μέρα που όλα τα δημιουργήματα αισθάνονται 
μοναξιά. Νιώθουν πως ρίχτηκαν σ’ έναν κόσμο «ξένο» και αφι-
λόξενο, χωρίς καμία λογική, για να παλέψουν με την τρέλα, τον 
φόβο, την απόγνωση. Όπως ο τυφλός φωνάζει απεγνωσμένα για 
λίγο φως μεσ’ το πυκνό σκοτάδι της καθημερινότητάς του, έτσι 
κι εκείνος που προσεύχεται φωνάζει μήπως και γυρίσει ο Θεός 
τα μάτια Του επάνω του και τον ελεήσει, στον κόσμο τούτο του 
θανάτου και του σπαραγμού... 

— Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με!
Φωνάζει δυνατά ο οδοιπόρος, σαν πέσει η νύχτα για τα καλά 

στο δάσος κι αρχίσει ν’ ακούει γύρω του πολλούς και παράξενους 
θορύβους. Το σπάσιμο των κλαδιών κάτω από τα πόδια των ζώων, 
τα λαμπερά μάτια των άγριων θηρίων που καραδοκούν για να 
χιμήξουν, τα ύπουλα νύχια που είναι κρυμμένα κάπου εκεί ανά-
μεσα στους θάμνους... Κι όσο οι κραυγές των μικρών ζώων, που 
τα κατασπαράζουν τα μεγάλα, μονοπωλούν τον κίνδυνο, τόσο 
δεν δίνεται η ευκαιρία στον πεζοπόρο την κούρασή του κάπου 
ν’ απαγκιάσει {...}

— Τώρα, ξημέρωσε... μονολόγησε η γυναίκα του μοναστηριού 
και κοίταξε, έχοντας το κεφάλι στο μαξιλάρι και με το βλέμμα υψω-
μένο. Από το καγκελόφραχτο παράθυρο, είδε τις πρώτες ακτίνες 
να διαπερνούν, σαν πινελιές, τον ουρανό. Και μετά... Μετά, η νύ-
χτα θα διαδεχτεί τη μέρα... Η λύπη τη χαρά... Η ζωή τον θάνατο.
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Σταμάτησε απότομα και σκέφτηκε. Τι είπε, μόλις τώρα, αυ-
θόρμητα κι ενστικτωδώς;

«Η ζωή θα διαδεχτεί τον θάνατο»
Και γιατί όχι το αντίθετο;
«Ο θάνατος θα διαδεχτεί τη ζωή»
Είπε αυτό που βαθιά μέσα της ποθούσε να πιστέψει! Aυτό που 

η ντροπή κι ο εγωισμός τής φίμωναν το στόμα! 
Θα ζούσε! Ναι! Θα ζούσε! Όποιος ξέρει να πεθαίνει, ξέρει 

και να ζει!
Σηκώθηκε απ’ το κρεβάτι κι άρχισε να προχωρεί μέσ’ το στενό 

δωμάτιο που της παραχώρησε η μοναχή
— Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με... ψιθύρισαν τα χείλη της. Για 

κάθε βήμα που στον δρόμο μου θα κάνω... Για κάθε φρούτο που 
τα χέρια μου θελήσουν να μαζέψουν... Για κάθε φόβο ξαφνικό που 
η σκιά του, πάνω στους ώμους μου, βαραίνει... Για κάθε πένθος 
που τον ήλιο σκοτεινιάζει... Κύριε Ιησού Χριστέ! Βοήθησέ με! 
Προστάτεψέ με! Θεέ μου... Σώσε με!



ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ78

27

Κατέβηκε στην κουζίνα χαμογελαστή και ευδιάθετη. Η νεαρή 
μοναχή ζέσταινε γάλα σ’ ένα παλιό χάλκινο γκιούμι, ενώ σ’ 

ένα άλλο έβραζε τσάι του βουνού...
— Τσάι ή γάλα; ρώτησε τη γυναίκα, μόλις την είδε να μπαίνει 

και να κάθεται στο, μοναστηριακού τύπου, τραπέζι.
— Θα προτιμούσα γάλα, απάντησε εκείνη αυθόρμητα.
Για τη μοναχή - που η παρατηρητικότητα δεν της έλειπε σε 

καμία περίπτωση! - η αλλαγή στη διάθεση της φιλοξενούμενής 
της ήταν εμφανής και ερχόταν να συμπληρώσει το πάζλ της γε-
νικότερης εικόνας ανάκαμψης της «ασθενούς».

— Φαίνεστε ακόμη πιο καλά από χθες, της είπε, τη στιγμή 
που έτεινε το χέρι της για να της δώσει το ποτήρι με το γάλα.

— Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι καλύτερα, απάντησε 
η γυναίκα και το έφερε στα χείλη της για να πιει.

— Χαίρομαι πολύ γι’ αυτό, είπε η μοναχή και κάθισε ακριβώς 
απέναντί της στο τραπέζι.

— Αν σας πω τον λόγο, είμαι σίγουρη πως θα χαρείτε ακόμη 
περισσότερο, συνέχισε χαμογελαστά η φιλοξενούμενη.

— Σας ακούω λοιπόν, απάντησε η μοναχή.
— Εχθές... Για πρώτη φορά... Κατάφερα να προσευχηθώ, είπε 

η γυναίκα, και η συγκίνηση την πρόδωσε στη στιγμή.
— Αυτό είναι πολύ ωραίο! αναφώνησε, σαν παιδί, η μοναχή.
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— Ναι... Είναι πολύ ωραίο, απάντησε η γυναίκα και άπλωσε 
το χέρι της πάνω στο τραπέζι, σαν να ήθελε να πιάσει το χέρι 
του Θεού.

Η μοναχή το διαισθάνθηκε και άπλωσε κι εκείνη το δικό της. 
Τα δυο χέρια συναντήθηκαν, στην αρχή διστακτικά, κι ύστερα 
αποφασιστικά γραπώθηκαν το ένα από το άλλο και κρατήθηκαν 
μαζί σφιχτά...

— Αυτό που κάνει την προσευχή να είναι σπουδαία είναι ότι 
είναι αδιάλειπτη... Να μην σταματήσετε ποτέ να προσεύχεστε, 
ακούστηκε, πάλι, η φωνή της μοναχής.

— Δεν θα σταματήσω... Σας το υπόσχομαι, είπε η γυναίκα, 
και τα μάτια της βούρκωσαν.

— Η προσευχή είναι η συντροφιά μας με τον Θεό... Αυτή η 
συντροφιά θα σας κάνει να νιώθετε πάντα χαρούμενη και δυνα-
τή... Όπως τώρα, συνέχισε η νεαρή μοναχή.

— Είχα συνηθίσει, για χρόνια, τους θορύβους της μέρας και 
της νύχτας... Μ’ εσάς... Βρήκα τη γαλήνη, είπε η γυναίκα σιγα-
νά και έγειρε το κεφάλι της, για να φιλήσει με ευλάβεια το χέρι 
της μοναχής. Εκείνη δεν αντέδρασε, σεβόμενη την επιθυμία της.

— Μόνο στο Θείο έλεος υπάρχει η ειρήνη της καρδιάς και του 
νου... Η γαλήνη του σώματος... Η δύναμη της θελήσεώς μας για 
ζωή... Να μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό, είπε η μοναχή και ακούμπησε 
απαλά το δεξί της χέρι πάνω στο γερμένο κεφάλι της γυναίκας...
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Το κάθε πάθος έχει έναν πατέρα, μια απαρχή. Έχει, λοιπόν, 
μεγάλη σημασία να βρει κανείς την απαρχή του δικού του 

πάθους, να δει τι είναι αυτό που το γέννησε και, κατά συνέπεια, 
με ποιον τρόπο μπορεί και να το καταπολεμήσει.

‘‘Αν σου είναι εύκολο, δίδε στην κοιλία σου τροφή χορταστική 
και ευκολοχώνευτη, ώστε με τον χορτασμό να ικανοποιήσουμε την 
αχόρταστη όρεξί της, ενώ με την σύντομη χώνευσι να σωθούμε 
από την σαρκική πύρωσι σαν από μάστιγα. Ας εξετάσωμε, και θα 
βρούμε πως τα περισσότερα από τα φαγητά που «φουσκώνουν» 
ερεθίζουν την σάρκα’’. 

Αυτά έλεγε ο Άγιος Ιωάννης Σιναϊτης της Κλίμακος για τον 
χορτασμό της κοιλιάς από φαγητά, ενώ κάπου αλλού ανέφερε:

‘‘Μετά το φαγητό φεύγει ο ανόσιος και μας στέλνει τον δαίμονα 
της πορνείας. «Να τον συλλάβης», του λέγει. «Να τον ζαλίσης. Κα-
θώς η κοιλία του είναι παραφορτωμένη, δεν θα κουρασθής πολύ»’’.

Να, λοιπόν, που ο πατέρας της πορνείας είναι ο δαίμων της 
γαστριμαργίας, κατά τον Άγιο! Η δε θλίψη της κοιλίας είναι πρό-
ξενος της αγνότητας... 

‘‘Όταν θλίβεται η κοιλία, ταπεινούται η καρδία. Όταν, όμως, 
δέχεται περιποιήσεις, θεριεύουν και αλαζονεύονται οι λογισμοί’’.

Οι περιγραφές παραπέμπουν σε φαινόμενο θαυμαστό...
‘‘Να βλέπης ασώματο νου να μολύνεται και να σκοτίζεται από 
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το σώμα και πάλι διά μέσου του πήλινου σώματος τον άϋλο νου 
να καθαρίζεται και να λεπτύνεται!’’

Στο τέλος, έρχεται και το επιμύθιο...
‘‘Εκείνος που περιποιείται την κοιλία του και αγωνίζεται να νι-

κήση το πνεύμα της πορνείας, ομοιάζει με εκείνον που προσπαθεί 
να σβήση μεγάλη φωτιά με λάδι’’.

Όλα αυτά για τον άνθρωπο δεν είναι παρά μια μεγάλη τα-
ραχή, ένας κίνδυνος. Αν μπορούσαν, λοιπόν, οι άνθρωποι να 
αντιληφθούνε ότι βρίσκονται σε μεγάλη ταραχή, ότι ο διάβολος 
παραφυλάει σε κάθε τους πράξη, προσπαθώντας να τους πιάσει 
και να τους καταστρέψει, τότε πιθανόν και να προσεύχονταν συ-
νεχώς και αδιαλείπτως! Αρκεί να σκεφτεί κανείς τις δύσκολες και 
πρωτόγνωρες συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ζήσει στο εγγύς 
μέλλον ή ακόμη χειρότερα στο παρόν, για να προκληθεί σύγχυ-
ση και θόλωση του νου και της ψυχής του. Τότε, τι στ’ αλήθεια 
απομένει μετά απ’ όλα αυτά; Η ανάγκη τόνωσης της αγάπης. H 
ανάγκη εύρεσης τρόπων για να εκδηλωθεί αυτή...

— Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου... ψιθύρισαν 
τα χείλη της βασανισμένης γυναίκας, όσο το δεξί χέρι της νεα-
ρής μοναχής άγγιζε απαλά το κεφάλι της, έτσι όπως είχε γείρει 
πάνω στο τραπέζι.

— Όχι σε μένα, απάντησε η μοναχή. Στον Κύριό μας. Στο 
Έλεός Του... Στην Ευσπλαχνία Του... Στην Αγάπη Του.

— Αυτή τη στιγμή... Για μένα... Ο Κύριός μας είστε εσείς, 
απάντησε η γυναίκα και σήκωσε τα μάτια της πάνω στα μάτια 
της μοναχής...
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Προαίρεση δίχως πρόθεση δεν υπάρχει, και αυτή η πρόθεση 
δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από πράξη ελεύθερης βού-

λησης κι όχι στυγνού καταναγκασμού. Κάποιος σοφός είπε ότι 
όσοι οι άνθρωποι, τόσες κι οι γνώμες για ένα πράγμα! Τόσες κι οι 
αποφάσεις που μπορούνε να παρθούν! Όποια γνώμη, πάντως, κι 
αν παρθεί, αν δεν είναι φωλιασμένη στην καρδιά του ανθρώπου 
που την πήρε και δεν αποτελεί καρπό του προσωπικού του αγώ-
να, είναι σίγουρο πως δεν θα έχει τη φυσικότητα εκείνη που της 
χρειάζεται, για να επικρατήσει ως «Αλήθεια», και πολύ γρήγορα 
είναι καταδικασμένη να σβήσει. 

Το ερώτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι αν, τε-
λικά, υπάρχουν «αληθινοί» άνθρωποι. Αν αυτό που επέλεξαν 
στη ζωή τους να κάνουν ή ν’ ακολουθήσουν βασίζεται σε καλή 
προαίρεση...

— ...‘‘Θεώ τοίνυν ου το ηναγκασμένον φίλον, αλλά το εξ αρε-
τής κατορθούμενον. Αρετή δε εκ προαιρέσεως και ουκ εξ ανάγκης 
γίνεται’’, είπε η μοναχή, σηκώνοντας τα πιάτα απ’ το τραπέζι για 
να τα πλύνει στο νεροχύτη.

— Επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω, είπε η γυναίκα. Όλα τα 
κάνετε μόνη σας. Δεν είναι σωστό.

— Σας ευχαριστώ πολύ, απάντησε χαμογελώντας το αγνό κορί-
τσι του μοναστηριού. Δεν εξαναγκάζομαι, όμως, να κάνω κάτι που 
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δεν το θέλω. Ο Θεός δεν αγαπά ό,τι γίνεται αναγκαστικά. Αυτό 
σημαίνουν, άλλωστε, και τα προηγούμενα λόγια που σας είπα.

— Οι δαίμονες κι οι άνθρωποι έγιναν πονηροί με δική τους 
προαίρεση, πιστεύετε; ρώτησε η γυναίκα, με αφορμή το νέο 
έναυσμα για συζήτηση.

— Φυσικά. Ο Θεός μάς αφήνει ν’ αγωνιστούμε για να γίνουμε 
όμοιοι μ’ Αυτόν. Η όποια απόφαση είναι δική μας και την παίρ-
νουμε ελεύθερα.

— Ελεύθερα... Η γυναίκα δίστασε για λίγο... Ελεύθερα απο-
φασίσατε να γίνετε μοναχή;

— Μα... Βέβαια! Πώς αλλιώς! ξέσπασε σε γέλια η μοναχή.
— Δεν ξέρω... Συγχωρέστε με, είπε, ελαφρώς ντροπιασμένη, 

η φιλοξενούμενη.
— Θα σας το πω λιγάκι διαφορετικά. Λοιπόν... Εάν δεν ήθελα 

να γίνω μοναχή, δεν θα ήσασταν τώρα εσείς εδώ. Δεν θα μιλού-
σαμε. Δεν θα τρώγαμε. Δεν θα περνούσατε μαζί μου τη νύχτα και 
τη μέρα σας. Πολύ πιθανόν, δεν θα με γνωρίζατε ποτέ.

— Στην καλή σας προαίρεση τα οφείλω όλα! είπε η γυναίκα.
— Ακριβώς, απάντησε η μοναχή και γύρισε προς τον νερο-

χύτη, αρχίζοντας να πλένει τα πιάτα.
— Ξέρετε... Μέχρι να σας γνωρίσω, δεν πίστευα στο Θεό. 

Χτυπούσαν οι καμπάνες και μ’ άφηναν ασυγκίνητη. Ερχόταν οι 
αργίες και τις έβλεπα μονάχα σαν μια αφορμή για να μην πάω 
στη δουλειά, χωρίς να αναρωτηθώ, ούτε για μια στιγμή, ποιος 
ήταν ο βίος του αγίου που γιόρταζε. Δεν πίστευα καν σε αγίους. 
Δεν τους εμπιστευόμουν.

Η μοναχή έκλεισε τη βρύση και γύρισε το κεφάλι της προς 
τη φιλοξενούμενή της

— Τώρα; Τους εμπιστεύεστε; τη ρώτησε, κοιτάζοντάς την 
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έντονα στα μάτια. Χρησιμοποιήσατε παρελθόντα χρόνο, απ’ 
ό,τι άκουσα.

— Αν σας πω ότι εμπιστεύομαι εσάς... είπε η γυναίκα, και ένα 
ελαφρό κοκκίνισμα έκανε την εμφάνισή του στα δυο της μάγουλα.

— O Άγιος Δημήτριος του Ροστώβ έλεγε: ‘‘Με άφησε ο Θεός για 
ν’ αγωνισθώ να γίνω όμοιος μ’ Αυτόν’’. Η μοναχή έκανε μια μικρή 
παύση και συνέχισε: Εκείνη που γεννά τα πάθη της κακίας, είναι 
η αμέλεια και η οκνηρία των ανθρώπων. Να μην πάψετε ποτέ ν’ 
αγωνίζεστε στον δρόμο της αρετής και της προόδου. Έτσι, και θα 
σας εμπιστευτούν πολλοί άνθρωποι, αλλά κι ακόμη περισσότεροι 
θα σας δώσουν το χέρι τους για να πετύχετε αυτό που φαντάζει 
ακατόρθωτο. Εγώ είδα, επάνω σας και μέσα σας, τον αγώνα σας. 
Γι’ αυτό και σας εμπιστεύθηκα. Γι’ αυτό μ’ εμπιστευτήκατε κι εσείς, 
με τη σειρά σας. Οι Άγιοι είναι, απλώς και μόνον, άνθρωποι που 
δεν έπαψαν ποτέ ν’ αγωνίζονται στο όνομα του Θεού ... 
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Ο χρόνος, άραγε, είναι το μέτρο της οδύνης για τους ανθρώ-
πους; Είναι ο βηματισμός του ανέφικτου; Η απόχη του πέν-

θους, του σπαραγμού και του γήρατος; Ή, μήπως, είναι η αναπνοή 
αξιών, ποιοτικών αποκαλύψεων, ψιθύρων την ώρα που ο ήλιος 
δύει, αγγίγματος σώματος και ψυχής; 

Μπλεγμένη και ανελεύθερη αισθανόταν από πάντα. Είχε 
ερωτευθεί, είχε χωρίσει, είχε μια μικρή κόρη, είχε μια πανσέληνο, 
τη νύχτα και τη μέρα, που την προσκυνούσε στους ίσκιους των 
παθών της και στου θέρους την αντάρα. Ο χρόνος για εκείνη δεν 
είχε μέσα του φιγούρες Αγίων, δεν είχε τα δάκρυά τους, το άρωμα 
και την εικόνα της αιωνιότητάς τους, το πέρασμα από το παρόν 
στο μέλλον – και το αντίθετο. Είχε πάψει από καιρό η χρονική 
αλληλουχία της ζωής να είναι το εγχείρημα για να συνεχίσει η 
ίδια να υπάρχει στη φορά των πραγμάτων ως δημιουργός και ως 
διαπραγματευτής. Κοινώς, ο χρόνος είχε «σκαλώσει» στη ζωή της 
κι οι μέρες έμοιαζαν ίδιες, η μία με την άλλη. Μετά μάλιστα και 
από την αναγγελία της ασθένειάς της, ο χρόνος είχε, επιπλέον, 
αποκτήσει και μια άλλη διάσταση, αυτή του τρόμου του θανάτου. 

Δεν ταξίδευσε ποτέ σ’ ένα φουρτουνιασμένο πέλαγος, με 
πλεύση κόντρα στον άνεμο, κι ας είχε στ’ αυτιά της τον ομοιο-
κατάληκτο στίχο του Βιτσέντζου Κορνάρου, στον «Ερωτόκριτο», 
να της λέει θαρρετά:
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‘‘Του κύκλου τα γυρίσματα, που ανεβοκατεβαίνουν,
Και του τροχού, που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν
Και του καιρού τα πράματα, που αναπαημό δεν έχουν,
μα στο καλό κ’ εις το κακό περιπατούν και τρέχουν...’’

Μια μέρα, διάβασε σ’ ένα βιβλίο, που έπεσε τυχαία στα χέρια 
της, τη φράση ενός Γέροντα μοναστηριού, που έλεγε σε έναν 
προσκυνητή:

— Ούτε εγώ σ’ ελεώ ούτε ο Θεός σ’ ελεεί, αν δεν ελεήσεις εσύ 
πρώτα τον εαυτόν σου, αδελφέ μου.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε τότε ήταν αν βγάζει δάκρυ ο 
χρόνος. Γιατί, αν ο χρόνος είναι η ζωή της ψυχής εν κινήσει, τότε 
ο δικός της χρόνος είχε, μάλλον, «παγώσει» στην ακινησία μιας 
ψυχής, και σε μια ζωή που είχαν επιλέξει «οι άλλοι» για εκείνη, 
χωρίς καμία «κίνηση». 

Η μνήμη είναι το παρόν των περασμένων πραγμάτων. Τι μνήμη 
να έχει! Κανένας σοφός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πει, βλέ-
ποντάς την, ότι είχε «ζήσει»! Ποια σοφία την χαρακτήριζε; Ποια 
τόλμη; Ποια ακεραιότητα; Ποια αρετή; Ποια αγωνιστικότητα; 
Μια μίζερη ζωή, με δήθεν συγκινήσεις, κακέκτυπο πολλών άλλων 
μίζερων ζωών ήταν και η δική της! Και, κάποια στιγμή, πνίγεσαι 
από όλο αυτό το στάσιμο νερό της κακοσμίας και της οργανικής 
σήψης μιας καθημερινότητας που σου έμαθαν να υποκρίνεσαι, 
και σκέφτεσαι σε ποιο μοναστήρι να πας για να παρακαλέσεις τη 
γερόντισσα να πει μια σπλαχνική προσευχή για σένα... 

Τώρα που τα σκεφτόταν, ξανά και ξανά! Είχε πει στη νεαρή 
μοναχή ότι ήταν άρρωστη! Πόσο αστείο τής φαινόταν αυτό! Για-
τί... Υπήρχε, άραγε, καμία περίπτωση να πει ότι όλα ήταν καλά 
στη ζωή της και να την πίστευε το αγνό κορίτσι του μοναστη-
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ριού;(!) Δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να 
την πιστέψει η μοναχή!

Έβαλε τα γέλια, έτσι όπως στεκόταν κάτω από μια ψηλή ελιά 
και αγνάντευε τη χαράδρα που ανοίγονταν κάτω από τα πόδια 
της μονής. Πρώτα δειλά και μετά όλο και πιο άγρια. Ώσπου τα 
γέλια έγιναν δάκρυα και οι λυγμοί την έπνιξαν στη στιγμή... 
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Το χτίσιμο με ξηρούς λίθους δεν είναι καλό. Χρειάζεται λάσπη. 
Χρειάζεται ασβέστης. Χρειάζεται νερό, για να λειτουργήσουν 

ως συγκολλητική ουσία ανάμεσα στις πέτρες. Έτσι είναι και η 
προσευχή. Χωρίς δάκρυα, μοιάζει με λίθους που δεν κολλάνε 
μεταξύ τους. Έτσι είναι και η ζωή των Αγίων. Χωρίς θαύματα, δεν 
έχει την ευωδία της Αγιότητας. 

Στη μεγάλη καθιερωμένη αγρυπνία της Αγίας Αικατερίνης, 
τον περασμένο μήνα, η νεαρή μοναχή τής είχε πει ότι από το 
ιερό λείψανο της Αγίας άρχισε να βγαίνει λεπτή και πάντερπνη 
ευωδία, καθώς και άγιο μύρο, ενώ το δεξί της χέρι είχε πάρει το 
σχήμα μιας νωπής πληγής...

— Και τι κάνατε τότε; την ρώτησε με απορία η φιλοξενού-
μενή της.

— Διακόψαμε τον εσπερινό και, με τον ιερέα που είχε έρθει 
στο μοναστήρι ειδικά για εκείνη τη μέρα, διαβάσαμε, με δάκρυα 
στα μάτια, την παράκληση της Αγίας, απάντησε η μοναχή.

— Δεν τα πολυκαταλαβαίνω αυτά, είπε μονοκόμματα η γυ-
ναίκα.

— Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνετε. Ό,τι σας λέω, δεν 
γίνεται κατανοητό με το μυαλό. Γίνεται πιστευτό με την καρδιά, 
είπε ήρεμα και συγκαταβατικά η μοναχή.

— Στη δική σας ζωή;... Έγινε ποτέ κάποιο θαύμα; ρώτησε η 
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γυναίκα, με τη φυσική περιέργεια που, συνήθως, τρέφουν οι ‘‘λα-
ϊκοί’’ για τον μοναχισμό.

Η μοναχή, αφού ταχτοποίησε και το τελευταίο πλυμένο πιά-
το, γύρισε προς το μέρος της φιλοξενούμενής της και την κοί-
ταξε σταθερά μέσα στα μάτια. Έπειτα, κάθισε στο τραπέζι και, 
με χαμηλωμένο βλέμμα, άρχισε να χαράσσει νοερά κύκλους με 
το δάχτυλό της πάνω στην ξύλινη επιφάνεια. Ήταν εμφανές ότι 
κάτι σημαντικό ήθελε να πει, αλλά πάλευε με τα δευτερόλεπτα... 

— ...Με ρωτήσατε εχθές, εάν με τη θέλησή μου επέλεξα τη 
ζωή μιας μοναχής, ακούστηκε η φωνή της, υπό το βάρος μιας 
αδιόρατης συγκίνησης.

— Ναι... Συγγνώμη αν φάνηκα αδιάκριτη και αγενής, είπε η 
γυναίκα.

— Τίποτα απ’ όλα αυτά. Μην ανησυχείτε, συνέχισε η μοναχή, 
χωρίς να την κοιτάζει. Σας είπα, άλλωστε, ότι οι ερωτήσεις σας 
δεν με σκανδαλίζουν.

— Τότε;... Τι είναι αυτό που θέλετε να μου πείτε; ρώτησε η 
γυναίκα, αντιλαμβανόμενη το ‘‘βάρος’’ της στιγμής.

— Όταν ήμουνα μικρή... Μια μέρα... Αψηφώντας τον κίνδυνο... 
Ξέφυγα από το χέρι της μητέρας μου, και μπήκα σ’ έναν χείμαρ-
ρο... Τα νερά ήταν ορμητικά και, πολύ γρήγορα, άρχισαν να με 
παρασέρνουν... Η μητέρα μου, έντρομη, έβαλε τα κλάματα, μαζί 
και τις φωνές... Όμως, δεν υπήρχε κανείς εκεί κοντά για να τη 
βοηθήσει... Τότε, αισθάνθηκα ένα χέρι να με αρπάζει και να με 
βγάζει πάνω από το νερό, που σχεδόν με είχε καλύψει ολόκλη-
ρη... Το χέρι αυτό, ήταν το χέρι μιας μοναχής... Με άφησε απαλά 
στο έδαφος, μπροστά στα έκπληκτα και δακρυσμένα μάτια της 
μητέρας μου... Όταν, μετά, με ρώτησε η μητέρα μου, τι είχε γίνει, 
της απάντησα ότι μια νέα γυναίκα, που φορούσε πολύ μακριά 
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μαύρα ρούχα, με πήρε στα χέρια της και με έβγαλε έξω από το 
νερό... Η μητέρα μου δεν είχε δει τίποτα απ’ όλα αυτά... Η νεαρή 
μοναχή σταμάτησε και σήκωσε τα βουρκωμένα μάτια της πάνω 
στη φιλοξενούμενή της. Την επόμενη μέρα, ζήτησα από τη μητέρα 
μου να με πάει στην εκκλησία... Χωρίς να της πω κάτι... Την ώρα 
που στεκόμασταν οι δυο μας μπροστά από το εικόνισμα της Πα-
ναγίας για να την Ευχαριστήσουμε... Εγώ έταξα το κορμί μου σ’ 
Εκείνη, είπε το αγνό κορίτσι και σηκώθηκε από το μοναστηριακό 
τραπέζι. Φτάνοντας στην έξοδο της τραπεζαρίας, η γυναίκα την 
σταμάτησε, φωνάζοντας:
— Μια στιγμή! πλησίασε και έπιασε το μπράτσο της νεαρής μο-
ναχής. Προς στιγμήν, αισθάνθηκε ρίγος και συγκίνηση, συνάμα 
και φόβο, που παρά την αναξιότητά της, είχε αισθανθεί τόσο 
έντονη την παρουσία της Αγίας μέσα της. Δηλαδή... Όλα είναι 
Θεία Χάρις;... Αυτό θέλετε να μου πείτε; ψέλλισαν τα τρεμάμενα 
χείλη της.
— Ακριβώς, απάντησε η νεαρή μοναχή κι, αμέσως μετά, απο-
χώρησε...    
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Πόση δύναμη διαθέτει, άραγε, ο διάβολος, για να νικήσει μια 
μοναχή, έναν άνθρωπο της βιοπάλης, έναν αγωνιζόμενο 

στοχαστή που θέλει την πρόοδο της επιστήμης του; Ποια είναι 
τα πρόσωπα με τα οποία θα παρουσιαστεί μπροστά τους; Θα μι-
μηθεί γυναίκες, άντρες, παιδιά, θηρία, ερπετά; Θα είναι τολμηρός 
και αναιδής στις περιγραφές του, ψηλός ως τη στέγη, με πλάτες 
φαρδιές, λογισμούς απατηλούς και φαντασία τρομερή; Και τι εί-
ναι αυτό που θα τον εκκινήσει πρώτα; Μήπως η φιλοπονία στην 
άσκηση που θα δει; Μήπως η προκοπή; Θα επιτεθεί, βάζοντας 
αλλεπάλληλα εμπόδια στον δρόμο και ύστερα, με σκέψεις πο-
νηρές και σκοτεινές, θα προσπαθήσει να εξαπατήσει την καρδιά 
του «συνομιλητή» του, υποκρινόμενος διάφορες μορφές και εμ-
φανίσεις που φοβίζουν, αποθαρρύνουν, ενοχοποιούν;

Επίμαχο το ερώτημα για όποιον το αντέχει! Μπορούν να δρά-
σουν όλα αυτά τα διαβολικά τεχνάσματα, όταν το υποκείμενο της 
επίθεσης είναι η καρδιά ενός ανθρώπου, που χτυπά ασφαλισμένη 
στην πίστη και την ελπίδα της διανοίας του; 

‘‘Μη σε μέλει που, τέτοια λέγοντας, αποθρασύνεται τόσο (ο 
διάβολος), γιατί σύρεται σαν το θαλάσσιο κήτος με το αγκίστρι πια-
σμένο από τον Σωτήρα, και του έχει βάλει Αυτός και γύρω από τη 
μύτη χαλινάρια, όπως στο κτήνος, δεμένος απ’ το ρουθούνι του με 
κρίκους, σαν τους δραπέτες, κι έχει στα χείλη περασμένο δαχτυλίδι’’
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Ο διάβολος, με ανθρώπινη μορφή, το ‘χει συνήθειο να καυχιέ-
ται για πράγματα μεγάλα, ενώ ο ίδιος είναι απίστευτα «μικρός» 
κι ανεπαρκής. Δειλός, καταφεύγει σε φοβέρες και υβριστικά 
σχόλια, καθώς η ψυχή του δεν διαφέρει από θράκα αναμμένη 
και το στόμα του βγάζει φλόγες. Ελεύθερος δήθεν, μα πλήρως 
σκλαβωμένος στα φαντάσματα και το παρελθόν του. Τραυματι-
σμένος, αφού δεν φρόντισε ποτέ τα τραύματά του να γιατρέψει. 
Με την σύγχυση και το παράλογο, τα πιο τρανά του όπλα, τον 
νου του αντιπάλου του για να πλανέψει... 

‘‘Θωρεί το σίδερο για άχυρο και το χαλκό σαν σάπιο ξύλο. Τη 
θάλασσα, σαν φιαλίδιο με αρωματάκι, που έχει στην κατοχή του. 
Λάφυρο τα τάρταρα της αβύσσου, και την ίδια την άβυσσο, για 
περίπατό του την λογαριάζει’’ 

Δεν πρέπει να τον προσέχει ο «αγνός» στην ψυχή. Κι ας τον 
ξυπνά ο διάβολος για προσευχή, κι ας τον συμβουλεύει ο διάβο-
λος να μην τρώει πολύ, κι ας προσποιείται ο διάβολος πως τον 
κατηγορεί για πράγματα συμβατικά. Διότι δεν τον κάνει από 
ευλάβεια ή για την αλήθεια, αλλά για να φέρει σε απελπισία, σαν 
και τη δική του, τον «ακέραιο», μέχρι που εκείνος να πει ότι είναι 
ανώφελα τα πάντα, και πιο ανώφελη και φορτική η ίδια του η 
ζωή! Διότι, με τέτοια ενθυμήματα, κόπτεται να μεταστρέψει τον 
άνθρωπο που πήρε τον δρόμο για την αρετή, η διαβολική ψυχή!

‘‘Εγώ, σαν τον κουφό, δεν άκουγα τα λόγια του. Και, σαν να 
ήμουν άλαλος, δεν έβγαζα απ’ το στόμα μου μιλιά. Κι έκανα πως 
δεν ακούω και δεν προσέχω τους άδικους ελέγχους του’’

Και για σκεφτείτε, ο διάβολος να σ’ επαινεί γι’ αυτό που εί-
σαι! Ακόμη κι ο ίδιος ο Κύριος, για τον εαυτό Του, παρά το ότι 
οι δαίμονες έλεγαν την αλήθεια (Συ είσαι ο Υιός του Θεού), τους 
φίμωνε και τους εμπόδιζε να το διαλαλούν, μήπως μαζί με την 
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αλήθεια, σπείρουν και την κακία τους. Αυτό αποτέλεσε και ένα 
είδος επιμύθιου στο διάβα της Ιστορίας: ποτέ να μην παίρνει 
κανείς τοις μετρητοίς τέτοιου είδους λόγια!

‘‘Ενώ συνάγεται ο αμαρτωλός εναντίον μου, κουφαίνομαι και 
ταπεινώνομαι και σιωπώ, από αγαθά ελατήρια και όχι από ανάγκη’’

Η νεαρή μοναχή, πριν αφήσει την τραπεζαρία για να μπει στο 
κελί της, κοίταξε τη γυναίκα και της είπε:

— Ο διάβολος είναι σαν τον γιατρό. Παρατηρώντας σε πολ-
λούς την ίδια αρρώστια, προλέγουν την εξέλιξή της. Δεν προλέγει, 
όμως, από θεία έμπνευση. Η πρόγνωση αυτή δεν είναι αποτέλε-
σμα αγαθού ήθους ούτε αρετής. Είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και 
συνήθειας. Η εμπειρία μπορεί να σας έχει καταδικάσει σε θάνατο, 
με βάση τη νόσο σας. Όχι, όμως, και ο Θεός. Έχετε Πίστη στο 
Καλό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο διορατικό χάρισμα για τον εαυτό 
μας και για τους γύρω σας... 
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Ηθοποιοί επί σκηνής, λοιπόν, οι δαίμονες; Αλλάζουν μορφές 
και φοβερίζουν τους ανυποψίαστους διαβάτες; Εμείς πάλι... 

Τι πρέπει να κάνουμε; Να παίρνουμε στα σοβαρά τις απειλές 
τους ή να τους καταφρονούμε, αντιλαμβανόμενοι το πόσο αδύ-
ναμοι είναι επί τοις ουσίας; Γιατί, η αδυναμία τους φαίνεται στη 
πονηριά τους, μιας και ο στόχος τους ήταν, και θα είναι πάντα, 
οι ενάρετοι κάθε εποχής!

— ...Είναι εξ αρχής ανθρωποκτόνος ο, πατήρ της κακίας, 
διάβολος, της είχε πει η νεαρή μοναχή σε ανύποπτο χρόνο. Κι 
εκείνη, τότε, είχε ρωτήσει:

— Γιατί ο Θεός υπέβαλε τον Ιώβ σε τόσες δοκιμασίες; Δεν 
μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Για να τον βασανίσει;

— Για να δώσει ένα μάθημα στον διάβολο. Ήθελε να του δεί-
ξει ότι δεν είναι και τόσο ισχυρός όσο φαντάζεται. Ισχυρό είναι 
το Καλό. Μπορεί να δοκιμάζεται σκληρά, στο τέλος, όμως, θρι-
αμβεύει. Και το θαυμαστό, βέβαια, δεν είναι ότι ο διάβολος δεν 
μπόρεσε τίποτα εναντίον του Ιώβ, αλλά ότι ούτε κατά των κτηνών 
του θα γινόταν καταστροφή, εάν δεν το επέτρεπε ο Θεός. Ούτε 
και κατά των χοίρων κατάφεραν τα δαιμόνια να έχουν εξουσία. 
Διότι, όπως γράφει το Ευαγγέλιο: ‘‘Παρακαλούσαν τον Κύριο, 
λέγοντας: Επίτρεψέ μας να απέλθομε στους χοίρους’’.

— Πείτε μου κάποια γνωρίσματα που τρέμει ο διάβολος, σαν 
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τα δει στα πρόσωπα των ανθρώπων με τους οποίους συνανα-
στρέφεται;

— Την πίστη, την προσευχή, τη νηστεία, τον πράο χαρακτήρα, 
τον αόργητο, τον αφιλάργυρο, τον ακενόδοξο.

— Εσείς;... Συναντηθήκατε ποτέ με τον διάβολο; ρώτησε, 
πάλι, η γυναίκα τη μοναχή.

— Πολλές φορές. Σχεδόν καθημερινά, απάντησε εκείνη, και 
ένα θλιμμένο μειδίαμα σχηματίστηκε στα χείλη της.

— Είναι, επειδή έχετε όλα τα χαρακτηριστικά που μόλις περι-
γράψατε, είπε η γυναίκα και, αμέσως μετά, έπεσε σιωπή ανάμεσά 
τους. Η φωνή της μοναχής ακούστηκε μετά από λίγο να λέει:

— Εδώ και μέρες... κόμπιασε και σταμάτησε.
— Εδώ και μέρες... Συνεχίστε, παρακαλώ, είπε η γυναίκα.
— Μέσω του Κυρίου μας, σας δόθηκε η εξουσία να πατάτε 

πάνω σε φίδια και σκορπιούς. Και πάνω σε όλη τη δύναμη του 
εχθρού.

— Δεν νιώθω τόσο δυνατή, είπε μελαγχολικά η γυναίκα.
— Κι όμως... Αφουγκραστείτε τη φωνή του Σωτήρα και δεν 

έχετε να φοβηθείτε τίποτα.
— ...Δεν θέλω να φύγω από κοντά σας. Με τρομάζει αυτός ο 

κόσμος, είπε η γυναίκα και χαμήλωσε το βλέμμα της στο πάτωμα.
— Όταν γυρίσετε στους δικούς σας ανθρώπους... Και, κυρί-

ως, στη μικρή σας κόρη... Πείτε τους ότι είχατε ανάγκη να δείτε 
όμορφα πράγματα, που τα είχατε ξεχάσει... Να θυμάστε: Τίποτα 
από τα μη γενόμενα δεν προγνωρίζουν οι κακές ψυχές. Μόνον ο 
Θεός τα γνωρίζει όλα. Και για σας, και για μένα, και για όλους. 
Προτού καν γίνουν... 
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Πώς να πολιτευόμαστε καλώς για ν’ αρέσουμε στο Θεό; Μή-
πως αυτό είναι, τελικά, το ζητούμενο, ώστε να γίνει συνεργός 

μας ο Κύριος στη νίκη μας κατά του διαβόλου; 
Όταν ο ανθρώπινος λογισμός εναρμονίζεται με τη Χάρη του 

Θεού, μια ατάραχη και ακύμαντη αύρα φτάνει στην ψυχή μας, 
φέρνοντας μαζί της και την οπτασία των Αγίων και αφαιρώντας 
κάθε φόβο με την ευλογία και την αγάπη τους. 

Από την άλλη, η επιδρομή και φαντασία των φαύλων πνευ-
μάτων στη ζωή μας ομοιάζει με κραυγές και φασαρία ανάγωγων 
νεαρών ή κακοποιών. Απ’ αυτά, η ψυχή μπαίνει σε ατραπό δειλίας, 
οι λογισμοί σε αταξία, ενώ κυριαρχούν η κατήφεια, η αδράνεια 
για τα πνευματικά, η ανάμνηση των οικείων, ο φόβος του θα-
νάτου. Αμέσως μετά, επακολουθεί η επιθυμία όλων των κακών 
πραγμάτων, η αμέλεια προς την αρετή και η ακαταστασία του 
ήθους, γενικότερα...

— Εάν φοβηθείτε, βλέποντας κάποιο όραμα και, ευθύς αμέ-
σως, ο φόβος σας γίνει ανεκλάλητη χαρά, τότε θαρρείτε και 
προσεύχεσθε. Γιατί η χαρά και η καλή κατάσταση της ψυχής σας, 
δείχνει του παρουσιαζομένου πνεύματος την αγιότητα. Πρέπει 
να μάθετε να ξεχωρίζετε την επίθεση των πονηρών πνευμάτων 
από την αγάπη του Θεού. 

Τα λόγια της μοναχής βρήκαν κατευθείαν τον στόχο τους στην 
καρδιά της «φιλοξενούμενής» της στη μονή. Μέχρι τώρα, ταραχή, 
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χτύπος εξωτερικός και φαντασία κοσμική ήταν τα στοιχεία που 
επικρατούσαν στη ψυχή της. Οι «δαίμονές» της δεν αφαιρούσαν 
τη δειλία που συνοδεύει τέτοιες εμφανίσεις, αλλά την μεγάλωναν 
ακόμη πιο πολύ, τρομάζοντας και περιπαίζοντάς την σαρκαστικά...

— Κάποτε, πίστευα ότι είναι καύχημα να μην φοβάσαι, απά-
ντησε η γυναίκα. Μαζί σας... Όλες αυτές τις μέρες... Αγάπησα 
τους φόβους μου.

— Δεν πρέπει να καυχόμαστε, επειδή εκδιώκουμε τις φο-
βίες μας. Ούτε να υπερηφανευόμαστε για θεραπείες. Ούτε να 
θαυμάζουμε εκείνον μονάχα που εκβάλλει τα δαιμόνια και να 
εξευτελίζουμε εκείνον που δεν τα διώχνει. Αρκεί να λέμε: ‘‘Φύγε 
από μπροστά μου σατανά’’. Διότι το λέει και η Γραφή: ‘‘Κύριον 
τον Θεόν σου να προσκυνήσης και Αυτόν μονάχα να λατρέψεις’’. 
Είναι ανάγκη πολλής προσευχής και ασκήσεως, ώστε ο καθένας 
μας, λαμβάνοντας αγαλλίαση και θάρρος, να δει το φως της 
αγιότητας μέσα στο σατανικό σκότος της καθημερινότητάς του.

— Σας ευχαριστώ που μου μάθατε να προσεύχομαι...
— Εγώ δεν έκανα τίποτα, απάντησε η νεαρή μοναχή. Μόνον 

ο Κύριος φιμώνει τους δαίμονες.
— Τότε... Αλίμονο σ’ εκείνον που ποτίζει τον πλησίον του με το 

ποτήρι της οργής. Η οργή θα γυρίσει επάνω του, είπε η γυναίκα.
— Ακριβώς, χαμογέλασε η μοναχή, και με το δεξί της χέρι 

σχημάτισε στον αέρα το σχήμα του σταυρού...      
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Ζητούσε, μήπως, μια μοναχή που θα έπαιρνε επάνω στους 
ώμους της τον πόνο της και την κακομοιριά της; Που θα 

της πρόσφερε «συνταγές» επιτυχίας, για να μην υποφέρει από 
το πρόβλημα της υγείας της και από τις αστοχίες που είχε κάνει; 
Σίγουρα, ο χώρος του μοναστηριού ήταν χώρος καταλλαγής και 
ανάπαυσης για τον κάθε επισκέπτη. Μήπως, όμως, κι αυτό ακόμη 
ήταν παρακινδυνευμένο, αν συνεχιζόταν για πολύ; 

Απ’ την άλλη πάλι, τα δάκρυα που, μέχρι τώρα, είχαν κυλήσει 
απ’ τα μάτια της, όλες αυτές τις μέρες, ήταν δάκρυα μετάνοιας 
ή εγωισμού, επειδή καταστράφηκε το τσαλακωμένο της «εγώ», 
η βιτρίνα της, η ιδεατή της εικόνα, απ’ την αγία προσωπικότη-
τα μιας νεαρής μοναχής; Είναι, άραγε, παραμυθητικός ο Λόγος 
του Θεού; Καταργεί τα όρια της πραγματικότητας ή απλά την 
μεταμορφώνει; Και οι Θεϊκές Εντολές; Μήπως, από «υπαρξιακό 
εγχειρίδιο» του Χριστιανισμού, είχαν καταντήσει «κώδικας οδι-
κής κυκλοφορίας», περιμένοντας κανείς να λάβει κλίση από έναν 
Θεό – τροχονόμο, με την πρώτη στραβοτιμονιά που θα έκανε; 

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για ν’ αποκτήσουν οι άνθρωποι 
χαρά και όχι μιζέρια. Αν πιστέψουμε ότι παράδεισος υπάρχει, τότε 
αυτός δεν κερδίζεται τόσο με το σπαθί μας, τις ασκήσεις μας, τα 
κατορθώματά μας, αλλά, πολύ περισσότερο, με προσευχή και πί-
στη. Για κλάσματα δευτερολέπτου σκέφτηκε ότι ποτέ δεν έκλαψε 
μπροστά στους συναδέλφους της. Ούτε όταν έμαθε ότι έπασχε 
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από καρκίνο του στομάχου. Φτιασιδώνεται ο φόβος; Φτιασιδώνε-
ται ο πόνος; Μήπως ήταν ένα γνήσιο τέκνο της εποχής της; Είχε, 
δηλαδή, τον πολιτισμό του «Depon»; Έπαιρνε συνεχώς χάπια για 
ν’ ανακουφιστεί, αλλά όχι για ν’ ανιχνεύει την αιτία του κακού, 
που δεν ήταν άλλη από τον δυσβάσταχτο εγωισμό της; Μαζί με 
τον «ανύπαρκτο» Θεό και ουρανό, είχε «ιδεολογικοποιήσει» και 
τον πόνο της; 

Μπροστά της είχε μια μοναχή, ένα αγνό κορίτσι, που έτρωγε, 
μιλούσε, γελούσε, καθάριζε τη μονή, ξεσκόνιζε εικονίσματα και 
άναβε καντήλια, μαγείρευε, χωρίς να ταυτίζει τη θλίψη με την 
εσωτερική νήψη. Η εσωστρέφεια, η βλοσυρότητα και η κατήφεια 
δεν είχαν χώρο στη δική της ψυχή. Ακόμη και η «σιωπή» του Θεού, 
αντί ν’ αμβλύνει τη χαρά της, την αύξανε. Δεν στεκόταν απέναντι 
στον θάνατο, δεν ανίχνευε ψήγματα αθανασίας ως μία σωματική 
εκδήλωση ψυχικής κατάστασης που επιφέρει εκτόνωση και μαλά-
κωμα του πόνου του θανάτου. Ζούσε τον Θεό. Κάθε λεπτό, κάθε 
στιγμή... Δυνατά, απόλυτα, με εμπιστοσύνη και μεγαλοθυμία. Δεν 
φοβόταν τον εαυτό της, δεν φοβόταν την πραγματικότητα, δεν 
φοβόταν τις ορμές της, δεν ήρθε σ’ ένα μοναστήρι για να κρύψει, 
πίσω από ένα πέπλο θρησκευτικότητας, τις ανασφάλειές της. Δεν 
την χαρακτήριζε ο ευσεβισμός, αλλά ο σεβασμός. 

— ...Όταν ένα παιδί πεθαίνει, κάποιοι αποδίδουν αυτόν τον 
άδικο θάνατο σ’ έναν Θεό ‘‘Τιμωρό’’ και κάποιοι άλλοι σ’ έναν 
Θεό ‘‘Απόντα’’. Ένας Θεός που κατασκευάζει ατυχήματα, αρρώ-
στιες, αδικίες, πολέμους... δεν μπορεί να είναι Θεός, έτσι λέει ο 
κόσμος, συνήθως. Για σκεφτείτε... Εάν ήσασταν εσείς ‘‘Θεός’’, θα 
κατασκευάζατε ποτέ έναν τέτοιο κόσμο; την ρώτησε η μοναχή, 
την ώρα που πότιζε τις γλάστρες έξω απ’ το Καθολικό της μονής, 
και η φιλοξενούμενή της την παρατηρούσε.
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— Ούτε κατά διάνοια, απάντησε η γυναίκα.
— Ο Θεός, όμως, είναι Πρόσωπο... Όχι λογικό θεώρημα. Δεν 
μπορούμε να τον ‘‘καταλάβουμε’’ με τη λογική. Ούτε καν με το 
συναίσθημα. Γι’ αυτό, Τον Εμπιστευόμαστε.
— Εγώ... Εμπιστεύθηκα εσάς, είπε διστακτικά η γυναίκα.
— Κι εγώ το ίδιο έκανα. Σας εμπιστεύθηκα, είπε η μοναχή και, 
καμαρώνοντας για τα όμορφα άνθη, γύρισε το βλέμμα της προς 
τη γυναίκα, λέγοντας: Δεν είναι πολύ όμορφα;
— Ναι, απάντησε εκείνη.
— Και, όμως, έρχεται ο χρόνος και μαραίνονται... Χάνουν την 
πρότερη ομορφιά τους. Αυτό τι σημαίνει; Ότι ποτέ δεν θα εμπι-
στευθούμε το κάλλος τους; Έτσι είναι και η Πίστη. Είναι μια πε-
ριπέτεια σχέσης με σκαμπανεβάσματα χαράς και οδύνης. Αυτό 
που μας έμαθε ο Χριστός, με τον ερχομό του, είναι ότι ο φόβος 
του θανάτου δεν ακυρώνεται. Αυτό που ακυρώνεται είναι ο ίδιος 
ο θάνατος. Και ακυρώθηκε με την Ανάσταση.
— Αμήν, ψέλλισαν τα χείλη της γυναίκας.
— Μην φοβάστε να πονέσετε. Ο πόνος είναι ένδειξη υγείας. Θα 
μαλακώσει με τον καιρό, εξαιτίας της πίστεώς σας στην Αγάπη 
και τη Σοφία του Θεού, είπε, στο τέλος, η μοναχή και έστρεψε 
το κεφάλι της, ξανά, προς τα άνθη του Καλού...
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Η ανθρώπινη ύπαρξη πατάει δειλά πάνω σε δύο ράγες, από τη 
μια του πόνου κι από την άλλη της χαράς. Απ’ τη μέρα που 

γεννιέται κανείς, θέτει την οντότητά του στην τροχιά του παρα-
λόγου και της τραγικότητας. Όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσει 
αυτή τη πραγματικότητα, τόσο πιο «εύκολα» θα νοηματοδοτήσει 
και τον βίο του. 

Μπροστά στον κήπο της Γεσθημανής και στο Σταυρό του 
Χριστού, ο ανθρώπινος φόβος απέκτησε το δικαίωμα της «κραυ-
γής». Γιατί, ποιος άντρας ή γυναίκα θέλει να πεθάνει; Ποιο παιδί 
θέλει να υποστεί φριχτούς πόνους; Πώς, αλήθεια, μπορούμε ν’ 
απαντήσουμε στο βασανιστικό ερώτημα της σιωπής του Θεού; 
Και ενώ πρόκειται για έναν Θεό της Αγάπης – όπως Τον αποκα-
λούμε - πώς, την ίδια στιγμή, επιτρέπει τόση αδικία και συμφορά 
σ’ αυτόν τον κόσμο; Την ίδια αδικία και πόνο που επέτρεψε να 
υποστεί και ο Υιός Του... 

— Συγχωρέστε με. Δεν έχω απαντήσεις σ’ αυτά που με ρωτά-
τε, της είχε πει, πριν από δύο χρόνια, ένας ιερέας, όταν εκείνη, 
σε κατάσταση απόγνωσης, ζήτησε έναν λόγο παρηγοριάς για ν’ 
αντέξει την είδηση της ασθένειάς της. 

Αυτό έγινε αιτία να μην ξαναπατήσει το πόδι της στην εκκλησία. 
Για ένα διάστημα, δήλωνε απλώς άθεη. Μετά, λείανε λιγάκι τις 
γωνίες της και αυτοχαρακτηριζόταν αγνωστικίστρια. Τώρα βέβαια... 
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Τι δουλειά είχε μια αγνωστικίτρια σ’ ένα ορθόδοξο μοναστήρι της 
Ανατολής, εδώ και τόσες μέρες; Αυτό μονάχα η νεαρή μοναχή θα 
μπορούσε να τ’ απαντήσει! Ποια άλλη γυναικεία μονή θα δεχό-
ταν να προσφέρει άσυλο σε μια αγνωστικίστρια, για τόσες μέρες! 

Δυστυχώς, δεν άντεχε ν’ αφεθεί στο μυστήριο του αύριο. 
Ανέκαθεν, ήθελε όλα να τα γνωρίζει και να τα ορίζει. Όπως 
ένας σκηνοθέτης που δίνει οδηγίες στον σκηνογράφο του για 
τα σκηνικά, έτσι κι εκείνη στην καθημερινότητά της, στην οικο-
γένειά της, στην εργασία της είχε διαμορφώσει ένα σκηνικό και 
δεν άντεχε καθόλου στην ιδέα ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα ν’ 
αλλάξει. Αυτό την έκανε να έχει και μια τρομερή αγωνία κάθε 
φορά που έβλεπε ένα όνειρο, προσπαθώντας μετά να το ερμη-
νεύσει, είτε ως καλό είτε ως κακό οιωνό. Θα ζούσε; Θα πέθαινε; 
Ισχυριζόταν ότι δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά δεχόταν την τύχη 
και τον ονειροκρίτη! Πόσο οξύμωρο και γελοίο ήταν αυτό που 
είχε στήσει με το μυαλό της! Την πίστη που αρνούνταν στον Θεό, 
την αναπλήρωνε βάζοντας την μεταφυσική από την πίσω πόρτα! 
Και τι ήλπιζε; Να βρει ένα διορατικό μέντιουμ για να της λέει τα 
«μελλούμενα»; Αυτό, πραγματικά, είχε ανάγκη;

— Τι ζητάτε από μένα; την ρώτησε η μοναχή, αν και γνώριζε 
την αληθινή απάντηση. Σίγουρα, όχι αυτή που έλαβε από τα χείλη 
της φιλοξενούμενής της...

— Να μ’ απαλλάξετε από το υπαρξιακό άγχος του επικείμενου 
θανάτου μου, απάντησε η γυναίκα. 

Ένα ελαφρό μειδίαμα σχηματίστηκε στα χείλη του αγνού 
κοριτσιού...

— Αυτό δεν το κατάφερε ούτε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, τη νύχτα, 
στον Κήπο των Ελαιών. Έκλαψε πικρά για το φριχτό μαρτύριο 
που θα περνούσε σε λίγες ώρες... Πώς είναι δυνατόν, επομένως, 
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να το καταφέρω εγώ για εσάς;... Είστε σίγουρη ότι αυτό θέλετε 
από μένα; Ή μήπως κάτι άλλο...

— Σαν τι, δηλαδή; ρώτησε η γυναίκα, και αμέσως κατσού-
φιασε.

— Ένα είδος... διαμεσολαβητή – ας πούμε - για να ‘‘χτίσετε’’ 
ξανά τη σχέση σας με τον Θεό, είπε η μοναχή και κάθισε σ’ ένα 
στασίδι απ’ αυτά που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο της μονής. 
Προέτρεψε τη γυναίκα να καθίσει κι εκείνη δίπλα της.

— Στο βαθύτερο σχέδιο του Θεού, βλέπω μια δυσαρμονία», 
είπε η γυναίκα. Το βλέμμα της, ξαφνικά, χάθηκε στο άπειρο.

— Επειδή έχετε μια μικρή κόρη και είστε άρρωστη, όπως μου 
λέτε; Αυτός είναι ο λόγος; ρώτησε η μοναχή.

— Επειδή γύρω μου βλέπω μονάχα δυστυχία, απάντησε, με-
λαγχολικά, η γυναίκα.

— Αναρωτηθήκατε ποιος ευθύνεται γι’ αυτή τη δυστυχία;
— Δεν ξέρω... αναστέναξε και συνέχισε. Όσες φορές προσπά-

θησα να δώσω μια απάντηση στον εαυτό μου, δεν τα κατάφερα. 
— Θα μου επιτρέψετε, τότε, να σας δώσω εγώ την απάντηση 

που ζητάτε. Θέλετε να την ακούσετε;
— Ασφαλώς, είπε η γυναίκα, και τα μάτια της ‘‘κάρφωσαν’’, 

με ανυπομονησία, τη νεαρή μοναχή.
— Ο εγωισμός, είπε η μοναχή. Είναι τόσο απλή η απάντηση. 

Ο ανθρώπινος εγωισμός. Αυτός ευθύνεται για όλες τις δυστυχίες, 
τις κακοτοπιές, τις παρεξηγήσεις, τους χωρισμούς... Ακόμη και 
για τους θανάτους που βλέπετε γύρω σας. Ο άνθρωπος, πρώτα, 
πεθαίνει απ’ τον εγωισμό του, διαρρηγνύοντας τη σχέση του με 
τον Θεό, και, μετά, πεθαίνει βιολογικά. Αντιθέτως, αν πατάξει 
κανείς τον εγωισμό του – σε όσο μεγαλύτερο βαθμό μπορεί – θα 
πατάξει και τον θάνατο... Ταπείνωση. Αυτή είναι η μυστική λέξη. 
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Μόνον με την ταπείνωση μπορούμε να δεχτούμε το σπάνιο δώρο 
της αιωνιότητας που μας χάρισε ο Δημιουργός μας, είπε η μοναχή 
και σηκώθηκε απ’ το στασίδι.

— Μια στιγμή!... Δεν είναι εύκολο να δέχεσαι, μια ζωή, να 
σε ταπεινώνουν! Να σε φτύνουν! Να σε ραπίζουν! Να κάνουν 
ότι σε αγνοούν συστηματικά! Να αμφισβητούν την κάθε πράξη 
σου!... Τι αξία έχει μια ζωή, χωρίς αξιοπρέπεια! είπε, θυμωμένα 
και απότομα, η γυναίκα, και το πρόσωπό της κοκκίνισε από τον 
θυμό που υπέβοσκε μέσα της.

— Το να αποβάλλεις τον εγωισμό σου, δεν σημαίνει ότι θα 
χάσεις και την αξιοπρέπειά σου. Είναι άλλο πράγμα ο εγωισμός 
και άλλο η αξιοπρέπεια. Θέλετε να σας δώσω ένα παραδειγματάκι;

— Ευχαρίστως, απάντησε, μετανιωμένη, η φιλοξενούμενή της.
Η νεαρή μοναχή πέρασε ευγενικά το χέρι της γύρω από τον 

ώμο της γυναίκας, για να την ηρεμήσει.
— Τι θα λέγατε να περπατήσουμε λιγάκι;... Μήπως κρυώνετε;
— Όχι... Όχι. Νιώθω πολύ καλά. Θα μου ήταν πολύ ευχάριστος 

ένας περίπατος μαζί σας.
— Πολύ ωραία, απάντησε η μοναχή.
Αρχίσανε να περπατάνε με αργό βηματισμό, προς την αντίθε-

τη κατεύθυνση από εκεί που βρισκόταν το Καθολικό της μονής. 
Μέσα σε λίγα λεπτά, βγήκαν από τη βαριά καγκελόπορτα που 
χώριζε το μοναστήρι από τον «έξω κόσμο», ακολουθώντας ένα 
μονοπάτι ανάμεσα σε θλιβερές ακακίες και στα λευκά άνθη τους, 
πεσμένα στο χώμα.

— Λοιπόν! Όταν ήμουν μαθήτρια, ήμουν η καλύτερη μέσα 
στην τάξη μου! είπε η μοναχή, γελώντας.

— Δεν αμφιβάλλω, απάντησε η γυναίκα. Έχετε πολύ βαθυ-
στόχαστη ματιά στα πράγματα.
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— Α!... Σας ευχαριστώ πολύ! συνέχισε να γελάει η μοναχή. 
Αλλού, όμως, θέλω να καταλήξω...

— Σας ακούω.
— Ήμουν η καλύτερη μαθήτρια, αλλά είχα ένα πολύ μεγάλο 

ελάττωμα... Ήμουν τόσο εγωίστρια, που δεν μπορούσα να φαντα-
στώ ότι κάποιο άλλο παιδί μέσα στην τάξη θα παρέδιδε πρώτο 
την κόλλα του διαγωνίσματός του στην δασκάλα!

— Α… Μάλιστα! έβαλε τα γέλια και η γυναίκα.
— Αυτό, ωστόσο, που ηχεί τώρα ευχάριστα στα αυτιά μας, τότε 

μου είχε δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα, συνέχισε η μοναχή.
— Δηλαδή;... Τι προβλήματα;
— Θα σας πω. Πρώτα απ’ όλα λάθη, που σαν αλυσιδωτές 

αντιδράσεις έφερναν και λάθος αποτέλεσμα, λάθος συμπερά-
σματα... Καταλαβαίνετε.

— Καταλαβαίνω πολύ καλά.
— Έπειτα, παρεξηγήσεις με τη δασκάλα μου, που τόσο με 

αγαπούσε, κι εγώ την πίκραινα με το να αμφισβητώ την ορθότητα 
της κρίσης της και την αξιοπιστία της βαθμολογίας της.

— Αυτό μού ακούγεται ακόμη πιο δυσάρεστο, είπε η γυναίκα 
και, αυτομάτως, έσκυψε και πήρε απ’ το χώμα ένα λευκό ανθάκι 
που είχε πέσει χάμω, κοιτάζοντάς το με θλίψη για τον πρόωρο 
θάνατό του.

— Είχα μπερδέψει, βλέπετε, την αξιοπρέπεια με τον εγωισμό... 
είπε η μοναχή.

— Τι εννοείτε; ρώτησε η γυναίκα.
— Νόμιζα ότι ήμουν μια αξιοπρεπής μαθήτρια... απάντησε η 

νεαρή μοναχή. Ήμουν, απλώς, μια εγωίστρια... Η αξιοπρέπεια δεν 
έχει να κάνει με την πρωτιά... Όποιος θέλει να είναι αξιοπρεπής, 
πρέπει να μάθει να έχει τη θέση του τελευταίου. 
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Γύρισε το κεφάλι της και κοίταξε τη συνοδοιπόρο της. Ήταν 
πολύ εγωίστρια η φιλοξενούμενή της στο μοναστήρι. Αν κάτι, 
ωστόσο, την είχε κάνει αγαπητή, όλες αυτές τις μέρες, στα μάτια 
αυτού του αγνού κοριτσιού, ήταν ακριβώς αυτός ο εγωισμός που 
σιγόβραζε στη ψυχή της. Της θύμισε τα δικά της, πριν πάρει τον 
δρόμο του μοναχισμού...

— Είστε σαφής, είπε, μετά από λίγα λεπτά σιωπής, η γυναίκα.
— Αφήστε και κάτι στη Θεία Πρόνοια, χαμογέλασε καλοκά-

γαθα η νεαρή μοναχή. Δεν χρειάζεται να τα ελέγχετε όλα. Δεν 
χρειάζεται ν’ αγωνιάτε για τα πάντα. Να θλίβεστε για ό,τι συμ-
βαίνει γύρω σας. Να πονάτε, επειδή αισθάνεστε ότι δεν είστε σε 
θέση να αλλάξετε τα κακώς κείμενα αυτού του κόσμου. Να πι-
κραίνεστε από την αχαριστία των φίλων σας και των συνεργατών 
σας. Να θυμώνετε επειδή δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τον 
δικό σας βηματισμό. Κάντε μια προσευχή... Θα δείτε... Τη λύση 
τη δίνει, πάντα, ο Θεός. Ό,τι ξεφεύγει από τα δικά μας χέρια, να 
θυμάστε ότι είναι στα δικά Του. Εμπιστευθείτε αυτά τα χέρια. 
Με την καρδιά σας... Με το μυαλό σας... Με όλο σας το ‘‘είναι’’. 

Πήρε με ευγένεια το λευκό ανθάκι από το χέρι της γυναίκας 
και το περιεργάστηκε... Θα μπορούσε κανείς να πει ότι πέθανε... 
Και ότι ο θάνατος αυτού του άνθους είναι άδικος και θλιβερός... 
Τίποτα, ωστόσο, δεν είναι άδικο και θλιβερό μέσα στη μεγα-
λοθυμία του Κυρίου μας. Αφού τον δέχεται ο Θεός αυτόν τον 
θάνατο, ανοίξτε κι εσείς την καρδιά σας και δεχτείτε τον. Χωρίς 
εγωισμό... Χωρίς θλίψη, είπε η μοναχή και επέστρεψε το άνθος 
στο χέρι της γυναίκας, που την κοίταζε εκστασιασμένη από το 
φως που έπεφτε πάνω στο καλυμμένο, απ’ το ράσο, κεφάλι της 
και την έκανε να λάμπει...  
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Ο   άνθρωπος έρχεται στον κόσμο μέσα από μια αρχέγονη 
δίψα. Δίψα για σχέση με τον «άλλο», με τον συνάνθρω-

πό του, με απώτερο σκοπό την κατανόηση, την ασφάλεια, την 
αγάπη. Ωστόσο, η δίψα αυτή δεν σβήνει ποτέ, γιατί η βαθύτερη 
ανάγκη του ανθρώπου είναι η δίψα της αιωνιότητας, του απολύ-
του, δηλαδή του ίδιου του Θεού. Ο καλύτερος σύντροφος είναι 
«ελλειπτικός». Ο καλύτερος φίλος, παρομοίως. Ο καλύτερος 
συνάδελφος, «ανεπαρκής». Πάντα θα υπάρχει στα χείλη η γεύση 
του ανικανοποίητου, μέχρι ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι, 
χωρίς υγιή σχέση με τον Δημιουργό του, καμία άλλη σχέση δεν 
μπορεί να του φέρει την πληρότητα και τη γαλήνη που αναζητά. 

Ο Γιάλομ έλεγε ότι όποιον άνθρωπο και να ξύσεις, από κάτω θα 
βρεις ένα υπαρξιακό άγχος θανάτου να στοιχειώνει την ψυχή του. 
Η απειλή του μηδενός στέκει απέναντι απ’ τον καθένα μας. Δεν 
είναι εύκολο ν’ αποδεχτεί κανείς – όση ωριμότητα κι αν διαθέτει 
- την αποδόμηση της μοναδικότητάς του και των αγαπημένων 
του προσώπων. Γιορτάζουμε τον έρωτα. Τον τραγουδάμε. Του 
δίνουμε χώμα και νερό για να καρποφορήσει. Και όταν φτάνει 
στο ζενίθ του, χάνεται και εκμηδενίζεται. Αυτό μάλλον είναι και 
η βασική αιτία που μας αναγκάζει να δηλώνουμε «άθεοι». Γιατί... 
Τι να τον κάνουμε έναν τέτοιο Θεό, που διαψεύδει τα όνειρα 
και τις προσδοκίες μας! Που η πραγματικότητα μάς ξεπερνά και 
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αποτελεί τραυματική εμπειρία για όλους εμάς που τη βιώνουμε!
Μήπως, όμως, οφείλουμε κι εμείς, με τη σειρά μας, αντί να 

γκρινιάζουμε και να κλαψουρίζουμε, να γίνουμε υπαρξιακά ρε-
αλιστές; Πόσοι ακόμη αιώνες χρειάζονται για να καταλάβουμε 
ότι δεν είμαστε κυρίαρχοι του παιχνιδιού; Ότι, για την ακρίβεια, 
είμαστε πρωταγωνιστές σε μια παράσταση, που το χέρι κάποιου 
άλλου έγραψε το σενάριο για μας. Τι κάνουμε, λοιπόν, σαν «ηθο-
ποιοί» που είμαστε; Βάζουμε στον ρόλο την προσωπικότητά μας 
και γινόμαστε ανώτεροι και από τον ρόλο μας;(!) 

Η αλήθεια είναι ότι, μετά από κάθε παράσταση, δεν μένει 
τίποτα. Ωστόσο... Τι αξία θα είχε μια ζωή, χωρίς ηθοποιούς; Χω-
ρίς φώτα; Χωρίς το άνοιγμα και το κλείσιμο της κουρτίνας του 
θεάτρου; Χωρίς το χειροκρότημα; Αυτό το γλυκόπικρο και τόσο 
αναγκαίο χειροκρότημα για να ξαναπατήσουν τα πόδια μας 
πάνω στη σκηνή και να βρούμε το κουράγιο να επαναλάβουμε 
την παράσταση, ξανά και ξανά... Το κοινό εκτιμάει πάντα τον 
ηθοποιό που έχει προσωπικότητα. Με τον ίδιο τρόπο, και ο Θεός 
εκτιμάει τον άνθρωπο που έχει προσωπικότητα. Στον χρόνο και 
τη φθορά, ο Κύριος συμπονάει τον άνθρωπο που αναζητά το 
έσχατο νόημα των πραγμάτων. Τον άνθρωπο, που δεν καταργεί 
τους ρόλους και τους νόμους μιας φυσικής νομοτέλειας (αφού η 
παράσταση θα τελειώσει κάποια στιγμή και τα φώτα θα σβήσουν), 
αλλά που βρίσκει την ειρήνη μέσα του για να ερμηνεύσει αυτούς 
τους ρόλους κι αυτούς τους νόμους όσο το δυνατόν καλύτερα...

Μιλώντας, τώρα, η ίδια για τον εαυτό της, όφειλε να παρα-
δεχτεί ότι ζητούσε έναν Θεό «μεταπράτη». Γι’ αυτό, άλλωστε, 
είχε έρθει στο μοναστήρι και είχε ζητήσει να φιλοξενηθεί. Με μια 
διάθεση φυγής από την κοινωνία, την εργασία, τον οικογενειακό 
της περίγυρο, έπαιζε κρυφτούλι με τον εαυτό της, προσπαθώντας 
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να χτίσει τον προσωπικό και αστικό της μύθο. Αγνοούσε ότι οι 
άγιοι δεν υπήρξαν τα «ευνοημένα» παιδιά του Θεού. Κάθε άλλο 
μάλιστα! Με τον ίδιο τρόπο, δεν της είχε περάσει ποτέ από το 
μυαλό ότι κάθε δοκιμασία-συμφορά «στέλνεται» για ν’ αυξήσει 
τον ουράνιο μισθό μας ή για να μας απαλλάξει από κάποιο πάθος.

Όταν η μοναχή τής επέστρεψε το νεκρό λευκό άνθος, δεν 
κρατήθηκε και είπε:

— Είναι κακό που φοβάμαι τον θάνατό μου;
Το αγνό κορίτσι σταμάτησε να περπατά και κοίταξε τη γυ-

ναίκα έντονα μέσα στα μάτια. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, 
ακούστηκε η φωνή της: 

— Πεθαίνει μονάχα αυτός που δεν μετανοεί... Ζητήστε συγχώ-
ρεση από τον Θεό, επειδή δεν φυλάξατε το δώρο της υγείας που 
Εκείνος σάς χάρισε... Αν, πάλι, η αρρώστια σάς παραχωρήθηκε 
από τον Κύριο, ευχαριστήστε Τον εγκάρδια... Οι δοκιμασίες, ως 
θείο δώρο, θα μαλακώσουν την ψυχή σας, θα την ταπεινώσουν 
και θα απαλλαχθείτε από πολλές μέριμνες του παρελθόντος... 
Υποταχθείτε ολοκληρωτικά στο θείο θέλημα και δεχτείτε το καθετί 
ως θεία ευεργεσία... Όταν η ψυχή μας παραμένει ειρηνική, τότε 
και ο Θεός γίνεται πιο Ελεητικός μαζί μας... Ειρήνη υμίν, είπε, στο 
τέλος, η νεαρή μοναχή και, υψώνοντας το δεξί της χέρι ψηλά στον 
ουρανό, σταύρωσε νοερά τη φιλοξενούμενή της στο μέτωπο... 
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Αφού δεν είναι αμαρτία να ζητήσει κάποιος απ’ τον Θεό να 
τον θεραπεύσει, μετανοώντας, έτσι κι αυτή, σταύρωσε τα 

χέρια της, γονατίζοντας μπροστά στο ιερό, και είπε ψιθυριστά:
— Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Ἰατρέ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων 

ἡμῶν, ἐλθέ καί θεράπευσον καί ἐμέ... Τα δάκρυα πλημμύρισαν τα 
μάτια της. Έκανε μια παύση για να τα σκουπίσει και συνέχισε... 
Συγχώρησόν μοι Κύριε καί θεράπευσον τήν ἀθλίαν ψυχήν μου. 
Ἀπέλασον μακράν ἀπ’ ἐμοῦ τό πονηρόν πνεῦμα τό ἐμποιοῦν ἐμοί 
τόν τοῦτον τόν ἀφόρητον πνιγμόν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος.

Δεν είχε προσέξει, όμως, ότι η νεαρή μοναχή την είχε ακολου-
θήσει κρυφά, όταν μπήκε στο Καθολικό της μονής. Βλέποντάς 
την να γονατίζει και να προσεύχεται, αφήνοντας να βγουν απ’ 
τα χείλη της αυτά τα λόγια, η μοναχή εξεπλάγην. Πλησίασε τη 
γυναίκα και, χωρίς να την τρομάξει, γονάτισε κι αυτή μπροστά 
απ’ το ιερό, λέγοντας:

— Πάσας τάς ἁμαρτίας διέπραξα. Αὗται πολεμοῦσι με. Αὗται 
ἐμποιοῦσι μοι τόν ἀφόρητον τοῦτον βάσανον. Ἐλέησόν με Κύριε. 
Μόνος ἐγώ πταίω διά τήν τοιαύτην ἐρήμωσιν καί καταστροφήν 
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μου. Ὁ ἐγωισμός μέ ἐκυρίευσε. Ἡ 
ἀμέλεια μέ αἰχμαλώτισε. Ἡ ἀκηδία μέ ἐνέκρωσε...

Η γυναίκα, χωρίς να τρομάξει, γύρισε το κεφάλι της και 
κοίταξε, μέσα στο αχνό φως, το αγνό κορίτσι που, γονατιστό, 
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προσεύχονταν δίπλα της. Έτεινε το χέρι της και, κρατώντας 
σφιχτά το χέρι τη μοναχής, συνέχισε να ξεστομίζει τα εγκάρδια 
αυτά λόγια:

— Ἐγώ αὐτοπροαιρέτως ἐνέβαλλον τήν ψυχή μου εἰς ὅλα 
ταῦτα. Συγχώρησόν μου Κύριε τά πλήθη τῶν ἁμαρτημάτων. Θε-
ράπευσον με ἀπό τοῦ πλήθους τῶν παθῶν μου. Δός Κύριε ἵνα 
μή σέ λυπήσω ποτέ πλέον ἕνεκα τῶν παθῶν τῶν κυριευσάντων 
τήν ἀθλίαν ψυχή μου. Ἆρον ἀπ’ ἐμοῦ τόν κλοιόν τόν βαρύν τόν 
τῆς ἁμαρτίας. Ἀποδίωξον ἀπ’ ἐμοῦ πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον. 
Εἰρήνευσόν μου Κύριε τήν ζωήν καί τήν ψυχήν. Καθάρισόν με 
ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος... σταμάτησε και 
κοίταξε τη μοναχή. Τότε εκείνη συνέχισε, λέγοντας:

— Γένοιτο Κύριε τό θέλημα Σου ἐπ’ ἐμοί ὥστε χαίρων καί 
ἀγαλλόμενος, ἄλυπος καί φαιδρῷ τῷ προσώπῳ ἀκολουθῶ Σε καί 
δοξάζω Σε, ὑμνῶ καί εὐλογῶ Σε εἰς πάντας τούς αἰώνας.

— Αμήν, ακούστηκε η φωνή της γυναίκας και, αφήνοντας το 
χέρι της μοναχής, σηκώθηκε όρθια. Η νεαρή μοναχή παρέμεινε, 
για λίγα ακόμη λεπτά, γονατιστή και, μετά, σηκώθηκε κι εκείνη...

— Που μάθατε να προσεύχεστε έτσι; ρώτησε τη γυναίκα, 
έκπληκτη.

— Δεν ήξερα να προσεύχομαι... Εσείς βάλατε αυτά τα λόγια 
στο στόμα μου... Και, κυρίως, τα βάλατε μέσα στην καρδιά μου. 
Εσείς... απάντησε, με βουρκωμένα μάτια, η γυναίκα.

— Ποιο ήταν το επάγγελμά σας, πριν έρθετε εδώ; ρώτησε η 
μοναχή. Μια ερώτηση που τόσες μέρες δεν έκανε σκόπιμα.

— Ήμουν... Είμαι γιατρός... Χειρουργός, απάντησε η γυναίκα.
— Έχετε καλή ψυχή, είπε, συγκινημένη, η μοναχή. Φυλάξτε 

την απ’ την αλαζονεία και την κατάθλιψη της εποχής. Όπως θε-
ραπεύετε τους ασθενείς σας, γίνετε ο ιατρός της δικής σας ψυχής. 
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Κάθε φορά που αισθάνεστε ότι αυτή νοσεί, δώστε της το μόνο 
φάρμακο που θεραπεύει τα πάντα: Την ταπείνωση... είπε η μοναχή.

Η γυναίκα πέρασε τα χέρια της γύρω από την πλάτη της μονα-
χής και την αγκάλιασε. Έτσι όπως το κεφάλι της έγειρε πάνω στον 
ψηλόλιγνο λαιμό του αγνού κοριτσιού, με τρεμάμενα χείλη, είπε:

— Κατάκοπη απ’ τη μακρά οδοιπορία μου, ζήτησα ν’ ανα-
παυθώ λιγάκι στο κελί σας... Μου προσφέρατε ψωμί κι αλάτι... 
Είχα βάλει όρο στον εαυτό μου να μην τρώω ψωμί και, πολύ πε-
ρισσότερο, αλάτι... Εσείς μου δείξατε ότι αυτή η εγκράτεια δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από απλή κενοδοξία... Είχα φέρει μαζί 
μου βρεγμένα κουκιά, συνηθισμένη σε μια μίζερη δίαιτα... Δεν τα 
άγγιξα καθόλου, σαν καθίσαμε μαζί στο τραπέζι... Τα χείλη μου 
γεύτηκαν το γλυκό ψωμί σας και το αλάτι της ευλογημένης σας 
ύπαρξης... Δική σας, για Πάντα...

— Σεις οι μαθηταί μου είσθε το αλάτι της γης..., ψιθύρισαν τα 
χείλη της μοναχής. Αλλά εάν το αλάτι χάση αυτήν την ιδιότητά 
του, με τι άλλο θα αλατισθή; Δεν έχει πλέον καμίαν αξίαν και εις 
τίποτε άλλο δεν χρειάζεται, παρά να πεταχθή στον δρόμον και να 
καταπατήται από τους ανθρώπους... Εσείς είστε το φως του κό-
σμου... Μία πόλις που είναι κτισμένη επάνω στο όρος, δεν ημπορεί 
να κρυφθή... Μακάριοι όσοι έχουν καθαράν την καρδίαν, διότι 
αυτοί θα ίδουν πρώτοι τον Θεόν...

Μετά από αυτά τα λόγια, η νεαρή μοναχή τράβηξε απαλά το 
σώμα της, αποδεσμεύοντάς το από το σώμα της γυναίκας, και οι 
δυο ψυχές έγιναν μεμιάς μία, μέσα στην άχρονη αιωνιότητά τους... 
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Α Ν Τ Ι   Ε Π ΙΛΟΓΟΥ
  

Φυσικά και είναι θλιβερό ένας άνθρωπος ν’ αμαρτάνει. Πιο 
θλιβερό, όμως, είναι η δική του πτώση να γίνει η δική μας 

χαιρεκακία. Τότε, δεν διαφέρει από διαδικασία κατάκρισης του 
άλλου, αλλά και εξόντωσής του, βάζοντας τον εαυτό μας στη 
θέση του κριτή. Αυτός που δεν πιστεύει στον Θεό είναι πολύ 
καλύτερος από αυτόν που δήθεν πιστεύει και κατακρίνει τον 
γείτονά του, τον συνάδελφό του, τον φίλο του, με την πρώτη κα-
κόβουλη ευκαιρία. Το να «πιαστεί στα πράσα» ένας συνάδελφός 
μας είναι πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι να τον συγχωρέσουμε, 
να τον αποδεχτούμε, να προσπεράσουμε τα παλιά, κάνοντας 
ένα βήμα πιο πέρα... 

«Ο αναμάρτητος υμών πρώτος τον λίθον βαλέτω». Μέχρι πριν 
από λίγο καιρό, δεν είχε τον χρόνο να εμβαθύνει στη δική της 
αθλιότητα. Ο εγωισμός της την έκανε να βλέπει την ακίδα στο 
μάτι των συνανθρώπων της και όχι το παλούκι που ήταν χωμένο 
στο δικό της μάτι. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Κάιν σκοτώνει 
τον Άβελ, και ο τελευταίος παίρνει τον δρόμο της αιωνιότητας. 
Η κακία σκοτώνει την καλοσύνη και η καλοσύνη αγιοποιείται 
και ανασταίνεται. Κάτι πρέπει να πεθάνει για ν’ αναγεννηθεί. 

Ο Κύριος δέχτηκε κι εκείνους που εργάζονταν στον αμπελώ-
να Του από το πρωί, αλλά κι εκείνους που ήρθαν την ενδεκάτη 
ώρα, την τελευταία δηλαδή στιγμή, δίνοντάς τους, μάλιστα, την 
ίδια αμοιβή. Ισχυρός και Μέγας, χωρίς να γνωρίζουμε ούτε την 
αρχή ούτε το τέλος Του, η Σοφία Του θα είναι, πάντα, ανεξε-
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ρεύνητη και η Καλοσύνη Του κρυφή. Και το ερώτημα, τελικώς, 
που γεννιέται στο στόμα του κάθε συνανθρώπου μας: ‘‘Ποιοι θα 
σωθούν;’’, απαντιέται με έναν μονάχα τρόπο, σε όλες τις εποχές 
και διαπερνώντας όλους τους αιώνες:

— Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε 
υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.

Τ Ε Λ Ο Σ






