
Τ ον τελευταίο καιρό στις εκκλησίες που πήγαινε, και με τους ανθρώπους 
που συναναστρεφόταν, άκουσε για το “μοναστήρι” στο άγιο όρος. Και 
τι δεν έλεγαν γι’ αυτό. Ότι εκεί μέσα μόναζαν Άγγελοι κι όχι άνθρωποι, 

ότι ήταν ο φάρος όλων των χριστιανών και καταφύγιο. Το εκθείαζαν. Εντυπωσι-
άστηκε λοιπόν που μάθαινε για τέτοιους ανθρώπους, σπάνιους σήμερα, και σκέ-
φτηκε να βρει τρόπο να έρθει σ’ επαφή μαζί τους. Ένα μεσημέρι που ο πατέ-
ρας του έφυγε για να πάει στο σπίτι να ξεκουραστεί, κάθισε στο μαγαζί για να 
δουλέψει, και τηλεφώνησε στον ΟΤΕ για να του δώσουν το τηλέφωνο της μονής. 
Ήθελε να μιλήσει με κάποιον απ’ το μοναστήρι, όποιον να ‘ταν, αρκεί να ‘ταν 
ένας απ’ αυτούς. Κάλεσε, και σε λίγο απάντησε κάποιος:

- Ευλογείται.
- Ο Κύριος. 
- Έχω καλέσει την ιερά μονή …;
- Μάλιστα, ποιόν θα θέλατε; Θα θέλατε το Γέροντα;
- Θα ήθελα να του μιλήσω. Είμαι από την Αθήνα και λέγομαι Αλέξανδρος.
- Μπορώ εγώ να σας βοηθήσω σε κάτι; Ο γέροντας είναι στον εσπερινό, θα 
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‘ρθει σε καμιά ώρα.
- Δε πειράζει, εσείς είστε μοναχός;
- Ιερομόναχος είμαι παιδί μου, είμαι ο πνευματικός της Μονής, ο παπάς. 
- Τι ωραία πάτερ! Πολύ χαίρομαι που σας ακούω! Ξέρετε, θέλω να γίνω 

μοναχός. Αγαπώ πολύ το Θεό και το θέλω με όλη μου την ψυχή.
- Αυτό είναι πολύ ωραίο Αλέξανδρε. 
Είπε ο ιερέας και χάρηκε γι’ αυτόν.
- Ναι πάτερ.
- Και τι κάνεις εσύ εκεί στην Αθήνα;
- Δουλεύω στο επιπλάδικο του πατέρα μου. Είμαι δεκαεφτά χρονών, κι έχω 

σταματήσει το σχολείο μερικούς μήνες τώρα. 
- Α, σε λίγο ενηλικιώνεσαι και τότε θα είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις.
- Ναι, ξέρετε, δεν αντέχω άλλο εδώ. Ο κόσμος είναι απαίσιος και ο πατέρας 

μου βλαστημάει συνέχεια και με βασανίζει με όσα κάνει. Θέλω να φύγω από ‘δω.
- Πρέπει να κάνεις υπομονή παιδί μου αν θες να τα καταφέρεις.
- Ναι πάτερ, προσπαθώ όσο μπορώ.
- Μπράβο σου! Είσαι ευσεβής λοιπόν.
- Ναι πάτερ.
- Και που θα πας να μονάσεις; Έχεις κάποιο γέροντα;
- Ναι, τον λένε Ευστράτιο και είναι από την Κερασιά στο όρος. 
- Αλήθεια; Τον ξέρω, είναι πολύ ενάρετος άνθρωπος.
- Ναι, τον ευλαβούμαι πολύ και ακούω τις συμβουλές του. Περιμένω να ενη-

λικιωθώ για να μπορέσω να έρθω στο άγιο όρος.
- Άμα έρθεις να περάσεις κι από δω να προσκυνήσεις. Να σε γνωρίσουμε 

Αλέξανδρε. Να γνωρίσεις και το γέροντα που είναι Άγιος.
- Αλήθεια πάτερ;
- Ναι, ο γέροντας είναι Άγιος. Μας προσέχει και μας νουθετεί όλους. Κρατά 

το μοναστήρι ακμαίο τόσα χρόνια τώρα. 
- Πάτερ, τι μου λέτε! Χαίρομαι και μόνο στην ιδέα να έρθω στο όρος. Θέλω να 

έρθω κι όταν φτάσω εκεί, να πέσω στο έδαφος και να φιλήσω το χώμα που τόσοι 
μοναχοί έζησαν κι αφιερώθηκαν στην Παναγία, που είναι η βασίλισσα του Άθωνα.

- Θα έρθεις Αλέξανδρε στο άγιο όρος και θα γίνεις μοναχός, θα το δεις.
- Το ξέρετε πάτερ; Τι εννοείται;
- Το ξέρω. Απλά. Και θα το δεις κι εσύ. Να ξέρεις ότι η Παναγία έχει βγει στο 

δρόμο και μαζεύει με το δίχτυ τους πιστούς και αγαθούς, για να τους σώσει σ’ 
αυτούς τους εσχάτους καιρούς που ζούμε. Σ’ αυτήν πιστεύουμε κι ελπίζουμε κι 
εμείς οι αγιορείτες και την αγαπάμε πιο πολύ απ’ όλα. Αυτή φροντίζει για την 
επιτυχία της ζωής μας, και τη σωτηρία της ψυχής μας απ’ την κόλαση και τους 
πειρασμούς του Σατανά. 

- Κι εγώ πάτερ, κι εγώ σ’ αυτήν ελπίζω.
- Έτσι είναι παιδί μου και να μη φοβάσαι τίποτα. 

- Όχι πάτερ, δε φοβάμαι.
Τότε ο ιερέας του είπε πως έπρεπε να κλείσει το τηλέφωνο για να πάει 

στην εκκλησία, κι ο Αλέξανδρος ζήτησε την ευχή του και του υποσχέθηκε ότι θα 
ξαναπάρει για να μιλήσουν. Του είπε «ευλογείται», ο Παπάς του απάντησε, «ο 
Κύριος», κι έκλεισε το τηλέφωνο καταχαρούμενος για να συνεχίσει τη δουλειά. 
Όταν πήγε ο πατέρας του εκεί, ανυποψίαστος για ολ’ αυτά, δούλεψαν παρέα. 
Μετά από καμιά δυο μέρες, έδιωξε πάλι τον πατέρα του να πάει στο σπίτι το 
μεσημέρι να ξεκουραστεί, και πήρε πάλι στο μοναστήρι κι αυτή τη φορά το 
σήκωσε ο γέροντας και καταχάρηκε που μίλησε μαζί του για μερικά λεπτά· και 
πήρε κι άλλα μεσημέρια και είχε γνωριστεί με το γέροντα, αλλά περισσότερο με 
τον Παπά. Αυτός ήταν που μιλούσε μαζί του κυρίως και για πολλά· κάποια φορά 
που είχε και λίγο περισσότερο θάρρος, του ανοίχτηκε και του μίλησε και για τις 
αμαρτίες και τα πάθη του, και του είπε πως, «αγωνίζομαι πολύ να μην αυνανίζο-
μαι γιατί θέλω να παραμένω καθαρός και είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρνω. 
Ο κόσμος, μέσα στον οποίον βρίσκομαι, κάνει τον αγώνα μου δυσκολότερο»

Όσο ο καιρός περνούσε, τόσο απομακρυνόταν από την πραγματικότητα 
και τον κόσμο. Είχε αφήσει και τα μαλλιά του και μάκρυναν λίγο, και μια 
Κυριακή που πήγε στην εκκλησία ο πάτερ Λουκάς τον μάλωσε. «Παριστάνεις το 
‘αντράκι’;» του είπε, και τον υποχρέωσε να κουρευτεί. Πήγε κι έκοψε τα μαλλιά 
του κοντά στρατιωτικά κι η μητέρα του τότε του ζήτησε και πήγε κι έβγαλε μια 
φωτογραφία, για να την έχει να τον θυμάται όταν θα έφευγε. 

Λίγες μέρες μετά, στις 20 του Ιούλη, ήταν τα δέκατα έβδομα γενέθλιά του, 
και κάλεσε στο σπίτι τους φίλους του, Γιάννη και Στέλιο, που ήταν μαζί απ’ το 
γυμνάσιο. Ενώ ήταν όλοι στο σπίτι χτύπησε το τηλέφωνο, και η αδερφή του η 
Ελένη απάντησε και τον φώναξε γιατί τον ζητούσαν. 

- Αλέξανδρε τηλέφωνο.
- Ποιος είναι;
- Δε ξέρω, μια κοπέλα είναι.
- Καλά, φερ’ το.
- Γεια σου Αλέξανδρε.
Του είπε εκείνη, κι αυτός τα ‘χασε γιατί δεν την ήξερε, και τον κοιτούσαν 

όλοι. 
- Ποια είσαι;
- Δε με ξέρεις αλλά εγώ σε ξέρω.
- Και τι θέλεις;
- Αλέξανδρε μου αρέσεις πολύ και θέλω να σε δω. Θέλω να βρεθούμε.
- Αυτό δε γίνεται.
- Γιατί;
- Γιατί δε γνωρίζω αν το ξέρεις, αλλά ετοιμάζομαι να φύγω για το άγιο όρος. 

Θα γίνω μοναχός και δεν μπορώ να έχω επαφή με καμία γυναίκα.
- Δηλαδή θα φύγεις για πάντα;
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- Ναι.
- Και δε θέλεις να με δεις ούτε μια φορά, σε παρακαλώ;
- Όχι, και μη με ξαναπάρεις γιατί με ενοχλείς.
Της είπε κι έκλεισε το τηλέφωνο, και τότε η αδελφή του και τα παιδιά του 

είπαν ότι, «είσαι μαλάκας!» και οι γονείς του δε μίλησαν, μόνο λίγο η μητέρα 
του, του είπε, «ρε Αλέξανδρε τι κάνεις;» και μετά από πέντε λεπτά το μετά-
νιωσε και παρακαλούσε να ξαναχτυπήσει το τηλέφωνο, αλλά δε χτύπησε. Τις 
επόμενες δύο μέρες σκεφτόταν έντονα αυτό το κορίτσι, και άλλες γυναίκες, 
γυμνές. Περπατούσε στο δρόμο κι όπου συναντούσε περίπτερο έπαιρνε τηλέ-
φωνο στο σπίτι και ρωτούσε την αδερφή του μήπως ξαναπήρε τηλέφωνο εκείνο 
το κορίτσι, αλλά δεν ξαναείχε πάρει, και θέλοντας και μη αναγκάστηκε να πεί-
σει τον εαυτό του ότι, «δεν είναι για μένα αυτά τα πράγματα», κι αποφάσισε 
να το ξεχάσει.

Τελευταία, είχε συζητήσει με τους γονείς του την πιθανότητα να τον αφήσουν 
να πάει τρεις-τέσσερις μέρες στο άγιο όρος. Τελικά συμφώνησαν γιατί προσπα-
θούσαν να πάνε και λίγο με τα νερά του, μήπως και μαλακώσει και τους εμπι-
στευτεί. Μερικές μέρες μετά πήγε κι έβγαλε εισιτήριο για την Πέμπτη στις οκτώ το 
βράδυ, για να τους ξεγελάσει, κι έπειτα συνεννοήθηκε και με το γέροντα Ευστρά-
τιο και θα πήγαινε να τον συναντήσει στο μοναστήρι στην Πάρνηθα, για να πάνε 
μαζί στο όρος, με άλλα εισιτήρια που θα έβγαζε εκείνος για την κλινάμαξα των 
Δώδεκα. Ένα απόγευμα τότε τον έπιασε ο πατέρας του και του μίλησε. 

«Κοίτα μη πας εκεί πάνω και δε ξαναγυρίσεις» 
«Πατέρα δεν πάω για να μείνω. Αυτό θα γίνει στα δεκαοκτώ μου. Όπως 

είπαμε. Τώρα πάω επίσκεψη» είπε του πατέρα του. 
«Λες αλήθεια;» τον ρώτησε τότε εκείνος σοβαρά, 
«Ναι, έχεις το λόγο μου» του είπε ο Αλέξανδρος και τότε έδωσαν και τα 

χέρια, και ο πατέρας του ήξερε ότι θα κρατούσε το λόγο του. Την ερχόμενη 
Πέμπτη, αφού χαιρέτησε τους δικούς του δεν πήγε κατευθείαν στον ΟΣΕ, όπως 
εκείνοι νόμιζαν, αλλά στο μοναστήρι στην Πάρνηθα. Εκεί οι αδελφές είχαν ετοι-
μάσει και φαγητό στο αρχονταρίκι και του έβαλαν να φάει μαζί με το γέροντα. 
Στο τραπέζι είχαν βάλει κι από δυο βραστά αυγά. Αφού ο γέροντας έφαγε το 
φαγητό του, έφαγε και το ένα αυγό ενώ το άλλο το άφησε. Το ίδιο έκανε και ο 
Αλέξανδρος. Ο γέροντας άφησε το πιρούνι του και ο Αλέξανδρος τον μιμήθηκε. 
Ο γέροντας εντυπωσιασμένος τον κοίταξε, και γυρνώντας προς τη γερόντισσα 
Ματρόνα της είπε, «Βλέπεις; Αυτός εδώ κάνει για καλόγερος. Ξέρει πότε να 
σταματάει να τρώει. -Από πού το ξέρεις αυτό;» τον ρώτησε τότε. «Αφού εσείς 
γέροντα σταματήσατε, πώς μπορώ εγώ να συνεχίσω να τρώω; Μου φαίνεται 
άπρεπο» του είπε κι εκείνος τον ευλόγησε. 

Έπειτα ξάπλωσαν για να ξεκουραστούν λίγο, και μια ώρα αργότερα πήγε 
κάποιος γνωστός του γέροντα και με το αυτοκίνητο του, τους πήγε στον ΟΣΕ. 
Αφού μπήκαν στο τραίνο και ξεκίνησαν, έκαναν την προσευχή τους, κι έπε-

σαν και κοιμήθηκαν ως τις επτά το πρωί που το τρένο έφτασε στη Θεσσαλο-
νίκη. Όταν έφτασαν πήγαν με τα πόδια σε μια εκκλησία που θα έμεναν ως την 
επομένη, σ’ ένα δωμάτιο της εκκλησίας. Τους υποδέχτηκε μια πολύ ηλικιω-
μένη γυναίκα η οποία φρόντιζε το χώρο και μαγείρευε. Ο γέροντας είπε πως θα 
έτρωγαν και λάδι ως ταξιδιώτες που ήταν, διότι, «ασθενείς κα οδοιπόροι συγ-
χωρούνται» Ο γέροντας είχε να κάνει κάποιες δουλειές στη Θεσσαλονίκη και 
τον πήρε μαζί του. Αφού επέστρεψαν, πέρασαν την υπόλοιπη μέρα στο δωμάτιο 
και στην εκκλησία. Την άλλη μέρα το πρωί, πήγε πάλι ένας γνωστός του γέρο-
ντα, και τους πήγε στην Ουρανούπολη, για να πάρουν το καΐκι. Μόλις ανέβηκαν 
και ξεκίνησε το καΐκι ο Αλέξανδρος πήγε και στάθηκε στην πλώρη κι άπλωσε 
το βλέμμα του στ’ άγιο όρος, που αντίκριζε επιτέλους μπροστά στα μάτια του· 
κι ήταν αγνό, άγριο, χωρίς πολιτισμό· κι η Θάλασσα μούσκευε τους βράχους και 
τους θάμνους του. Κοιτούσε μερικά δέντρα που εμφανίζονταν τώρα σε μια πλα-
γιά, και μετά πάλι τα βράχια. Κι όλο μεγάλωνε η αγωνία του να δει τα μονα-
στήρια που ‘ταν πάνω στους βράχους ή και κάτω στο γιαλό. Τη μονή Κωνστα-
μονίτου, τον Άγιο Παντελεήμονα με τους τεράστιους Ρωσικούς τρούλους του, τη 
μεγαλύτερη καμπάνα στο άγιο όρος, τη μονή Δοχειαρίου, που ‘ταν μπροστά στη 
Θάλασσα και γύρω της ήταν όλου του κόσμου η ομορφιά και τα χρώματα. Περ-
νούσαν τα μοναστήρια, τα ‘δειχνε του γέροντα και χαιρόταν η ψυχή του. Σκε-
φτόταν πως, «μέσα σ’ αυτά τα τείχη ζουν Άγιοι,» και πως, «η Παναγία περπα-
τάει στους διαδρόμους που χωρίζουν τα κελιά τους» κι όσο κι αν είχε ταξιδεύσει 
με το νου του στ’ άγιο όρος, δεν είχε ποτέ του φανταστεί την ομορφιά που αντί-
κριζε τώρα με τα μάτια του. Πέρασαν έτσι δυο ώρες, έφτασαν στη δάφνη και 
πήρε το διαμονητήριο, κι από ‘κει, παρέα και μ’ άλλους δυο μοναχούς και δυο, 
τρεις λαϊκούς, ανέβηκαν σ’ ένα άλλο μικρό καϊκάκι, για να πάνε στη σκήτη της 
Αγίας Άννας. Από εκεί έπρεπε ν’ ανέβουν με μουλάρια στην Κερασιά που ήταν 
ο Άη Γιάννης, το κελί του γέροντα. 

Πέρασαν και τα υπόλοιπα μοναστήρια που ήταν στο δρόμο τους ως την Αγία 
Άννα κι όταν έφτασαν ο Αλέξανδρος κατέβηκε απ’ το καΐκι και πήγε μερικά 
μέτρα παραπέρα, γονάτισε κάτω και φίλησε το χώμα. Σηκώθηκε κι αντίκρισε τη 
σκήτη, που ξεκινούσε από τη Θάλασσα κι έφτανε ως τα τριακόσια μέτρα ύψος 
στο βράχο, με το Κυριακό8 να στέκεται στα μισά πάνω σε μιαν άκρη. Μετά επέ-
στρεψε προς το γέροντα και πήγαν σ’ ένα σπίτι, στο οποίο ζούσε ένας υποτα-
κτικός του, ο πάτερ Γεράσιμος, τον οποίο είχε στείλει ο γέροντας τα τελευταία 
τρία χρόνια για να φροντίζει έναν πολύ ηλικιωμένο γέροντα, τον πάτερ Ιωσήφ, 
ο οποίος ήταν ενενήντα χρονών. Όταν τον ρώτησε ο Αλέξανδρος την ηλικία του 

8 Η κεντρική εκκλησία της σκήτης.
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του είπε, «πρέπει να ‘μαι εβδομήντα μ’ εβδομήντα πέντε παιδί μου» και δεν 
εννοούσε την ηλικία του, αλλά τα χρόνια που ήταν στο άγιο όρος. Ο πάτερ Γερά-
σιμος ήταν γύρω στα πενήντα, πολύ γλυκός και ταπεινός, πάντα εξυπηρετικός, 
και ζούσε εκεί για την υπακοή, κι ας ποθούσε η καρδιά του το ύψος του Άθωνα 
και το κελί του γέροντά του. Μετά από λίγο ασπάστηκαν τους πατέρες, ανέβη-
καν στα μουλάρια και ξεκίνησαν το δρόμο τους. Σίγα σιγά άφησαν πίσω τους 
την Αγία Άννα κι ανηφόρισαν το βουνό, μέχρι που πέρασαν την πλαγιά και 
ξεπρόβαλλαν τα Κατουνάκια9, μια πιο μικρή και λίγο διαφορετική σκήτη απ’ 
την Αγία Άννα. Παραπάνω απ’ τα Κατουνάκια βρήκαν και τη σκήτη της μικρής 
Αγίας Άννας, κι απέμενε καμιά ώρα δρόμος μέχρι να φτάσουν στην Κερασιά. 
Ο Αλέξανδρος κοιτούσε γύρω του την πλαγιά του βουνού και νόμιζε πως βρί-
σκεται στον Παράδεισο. Ήθελε ν’ απλώσει τα χέρια του και ν’ αγκαλιάσει όλο 
τον Άθωνα. Λίγο αργότερα έφτασαν και στον Άη Γιάννη, και βγήκαν οι αδελ-
φοί να τους υποδεχτούν και να πάρουν την ευχή του γέροντά τους. Εκεί, ζούσε 
και ο παπά Δαμιανός που ήταν ανιψιός του, κι άλλοι έξι πατέρες, νεότεροι ή και 
μεγαλύτεροι στην ηλικία, και η ασχολία τους ήταν οι ξυλοκατασκευές· αναλόγια, 
εκκλησιαστικά τέμπλα, και διάφορα άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα από ξύλο. 

Αφού είδαν οι πατέρες το γέροντα, ένας αδελφός έδωσε στον Αλέξανδρο 
δωμάτιο για τις μέρες που θα καθόταν εκεί. Ανοιξε και το ναό για προσκύνημα 
πριν αρχίσει ο εσπερινός. Όταν τελείωσε κι ο εσπερινός έφαγαν όλοι μαζί, και 
μετά τη μικρή ακολουθία του αποδείπνου πήγαν για ύπνο. Μόλις έκλεισε ο Αλέ-
ξανδρος τα μάτια του για να κοιμηθεί ευχαριστούσε το Θεό που είχε ζήσει μια 
μέρα σαν αυτές που διάβαζε στο γεροντικό. Τη νύχτα μόλις χτύπησε την πόρτα 
του ο πάτερ Ιάκωβος για να τον ξυπνήσει, πετάχτηκε χαρούμενος απ’ το κρε-
βάτι και κατέβηκε στην εκκλησία, για την ακολουθία του όρθρου και τη λειτουρ-
γία, μέχρι τα ξημερώματα. 

Πέρασε τις μέρες του εκεί με προσευχή κι εξομολόγηση, κάνοντας παρέα 
στον παπά Δαμιανό στο εργαστήριο. Ο χρόνος που είχε ήταν λίγος κι έτσι το 
Σάββατο έπρεπε να φύγει για να γυρίσει στο σπίτι του. Ο γέροντας τους έδωσε 
από ‘να μουλάρι, και παρέα αυτός κι ο πάτερ Αχίλλειος, ένας ξερακιανός παπ-
πούλης με μακριά άσπρη γενειάδα, κατηφόρισαν για την Αγία Άννα για να 
πάρουν το καΐκι για τη Δάφνη. Όταν έφτασαν στην Αγία Άννα προσπερνούσαν 

9 Σ’ αυτή τη σκήτη οι πατέρες ζουν πιο αυστηρά και απομονωμένα, και περισσότερο ασκη-
τικά. Λέγεται μάλιστα και μια ιστορία γι’ αυτήν, ότι ονομάστηκε κατουνάκια από τους εκεί 
Έλληνες μοναχούς, για τον εξής λόγο: Τα παλιά χρόνια πήγαν εκεί κάποιοι μοναχοί από 
την Αίγυπτο, από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, και μαθημένοι όπως ήταν στη 
σκληρή νηστεία της ερήμου, δεν άκουσαν τους ντόπιους πατέρες που τους συμβούλεψαν 
και υπέδειξαν να τρώνε καλύτερα, γιατί το κλίμα του αγίου όρους είναι βαρύ, και θα τους 
έβλαπτε αν ήταν αδύναμοι. Έτσι, ένας ένας πέθαναν όλοι τους κι έλιωσαν και τα κόκαλά 
τους όλα, εκτός από τις κνήμες, και γι’ αυτό, επειδή απέμεινε αυτό το κάτω μέρος του σκε-
λετού τους, ονόμασαν «Κατουνάκια» το μέρος οπού αυτοί έζησαν, και κανείς δε ξέρει αν 
αυτό είναι αλήθεια ή μύθος, όπως και πολλές άλλες ιστορίες και μύθοι του αγίου όρους.

κάποια κελιά μέχρι το κελί του πατρός Γερασίμου. Εκεί έπιασαν μια ευθεία 
στην πλαγιά προς το κελί του, και οι θάμνοι και τα δέντρα ήταν από πάνω κι 
από δίπλα τους παντού, σα θόλος στο δρομάκι, ο ήλιος έλαμπε μέσα απ’ τα 
φύλλα και τα κλαδιά. Καθώς περνούσαν από ‘να δέντρο ο Αλέξανδρος έσπασε 
ένα μικρό κλαδάκι και το κρατούσε, Με αυτό έδωσε μια στον κώλο του μουλα-
ριού που τσιμπήθηκε, κι άρχισε να τρέχει στο μονοπάτι και του φώναζε ο πάτερ 
Αχίλλειος ότι θα τον ρίξει κάτω το ζώο, μα εκείνος γελούσε και το ξανατσίμπησε 
κάνα δυο φορές. Μόλις έφτασαν ξεπέζεψαν κι ασπάστηκαν τους πατέρες κι ο 
Αλέξανδρος μίλησε και λίγο με τον πάτερ Γεράσιμο, στου οποίου το κελί του 
άρεσε πολύ, μάλλον πιο πολύ κι απ’ τον Άη Γιάννη. Τον κέρδισε ο πάτερ Γερά-
σιμος γιατί ήταν γλυκός και καλός άνθρωπος. Μάλιστα του είπε ότι, «θα ήταν 
πολύ ωραία πάτερ να καθόμουν εδώ μαζί σας, γιατί μου αρέσει καλύτερα απ’ 
τον Άη Γιάννη, κι είναι κι η Θάλασσα που με μαγεύει να τη βλέπω». Αλλά ο 
πάτερ Γεράσιμος του είπε πως, «έχεις ταχτεί στον Άη Γιάννη Αλέξανδρέ μου, δε 
θα ήταν σωστό να έρθεις εδώ τώρα» Μετά από λίγη ώρα έφτασε το καΐκι και ο 
Αλέξανδρος χαιρέτησε τους πατέρες με πολλή αγάπη, και αγκάλιασε τον πάτερ 
Γεράσιμο και τον φίλησε με την ευχή “εις το επανειδείν σύντομα”. Τώρα έβλεπε 
την Αγία Άννα να μικραίνει μπροστά στα μάτια του και να γίνεται μια ζωγρα-
φιά σ’ ένα κάδρο. Εφευγε με λύπη και χαρά μαζί· έβγαζε φωτογραφίες τα μονα-
στήρια για να τα δείξει του πατέρα του, ενώ το βράδυ που γύρισε στην Αθήνα, 
η μητέρα του είχε πλέον μια άσπρη τούφα στα μαλλιά της. 

Αφού επέστρεψε προσευχόταν, νήστευε κι εξομολογούταν ακόμη περισσό-
τερο· το δεκαπενταύγουστο μάλιστα νήστεψε τόσο πολύ που λιποθύμησε δυο 
φορές· δεν είχε καμία επαφή με τη σεξουαλικότητά του, καμία γυναίκα δεν του 
πήρε ούτε ένα βλέμμα. Αυτό και ο νους του ήταν στον ουρανό. Οι γονείς του 
είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί του, αυτός έτρεχε στις εκκλησίες και τα μοναστή-
ρια να παίρνει ευλογίες και ν’ αγγίζει τ’ όνειρο του. Ο παπά Ευστράτιος τον 
ήθελε για το κελί του, ενώ ο πάπα Λουκάς τον συμβούλευε εντός των ορίων της 
υπακοής, «να πας πρώτα φαντάρος για το χρέος σου στην πατρίδα, και να βοη-
θάς τον πατέρα σου στη δουλειά, γιατί έχεις οικογένεια, και γιατί έτσι πρέπει. 
Κι αν είναι να γίνεις μοναχός, γιατί να μην πας στο δικό μας μοναστήρι βρε παιδί 
μου, στην Κερατέα; Να σε βλέπουν κι η μάνα κι η αδερφές σου καμιά φορά;» μα 
ο Αλέξανδρος δεν ήθελε ούτε να ακούει για τους γονείς του και τους χαρακτή-
ριζε «αμαρτωλούς» και «άξιους της κόλασης». Όσο του μιλούσε ο πάτερ Λου-
κάς, αυτός πετούσε πάνω απ’ τη Λαύρα, την Κερασιά και τις σκήτες, έβλεπε 
τους ασκητές στα κατουνάκια και την Αγία Άννα και μύριζε το λιβάνι. Δε τον 
χώραγαν τα ρούχα του, κόντευε να σκάσει από στιγμή σε στιγμή - αν δεν έφευγε 
απ’ αυτό το καμίνι που λεγόταν κόσμος και Αθήνα. Τ’ αδέλφια του στενο-
χωριούνταν και η αδερφή του η Ελένη του ζητούσε να μη φύγει. «Τι θα κάνω 
χωρίς εσένα, σε χρειάζομαι» του έλεγε, μα αυτός δεν κατανοούσε τι του έλεγε η 
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αδερφή του· προσπαθούσε να της εξηγήσει ότι δε γινόταν αλλιώς κι ότι, «πρέπει 
να με καταλάβεις Ελενίτσα μου» και τέντωνε τα λουριά ακόμη περισσότερο και 
βυθιζόταν κι άλλο, κι ο κόσμος μάκραινε. Στο σπίτι τα πράγματα ήταν άσχημα 
και με τον πατέρα του τσακωνόντουσαν συνέχεια. Το βράδυ προσευχόταν και 
διάβαζε ευχές, και το πρωί που πήγαινε στη δουλειά αργοπορημένος, ο πατέρας 
του του βλαστημούσε το Χριστό και την Παναγία. 

Μια μέρα τότε που είχε πάει ο πατέρας του στο σπίτι να ξεκουραστεί το 
μεσημέρι, κάθισε στο εργαστήριο να δουλέψει. Τηλεφώνησε στο μοναστήρι και 
πέτυχε τον Παπά. Του είπε γεμάτος χαρά για την επίσκεψή του στο όρος και πως, 
«παρ’ όλες τις δυσκολίες που περνάω, όλα πάνε καλά» Ο Παπάς του είπε πάλι 
πως, «ευλογημένε όταν θ’ ανέβεις στο όρος, να περάσεις απ’ το μοναστήρι μια 
δυο μέρες». Ο Αλέξανδρος αποκρίθηκε πως αν μπορούσε θα περνούσε, γιατί είχε 
πολύ ευλάβεια για το μοναστήρι. Ο Παπάς του είπε ότι ήθελε να του εκμυστη-
ρευτεί κάτι πολύ εμπιστευτικο κι αν ήθελε να το ακούσει. Ο Αλέξανδρος συνε-
παρμένος από την ευλάβεια του είπε πως ήθελε. «Λοιπόν, είδα ένα όνειρο…». 

«Τι όνειρο Παπά;» τον ρώτησε ο Αλέξανδρος όλος αγωνία. 
«Δεν ήταν ακριβώς όνειρο, ήταν όραμα. Το είδα ένα βράδυ καθώς έπεσα να 

κοιμηθώ πριν δεκαπέντε χρόνια, κι από τότε το έχω δει κι άλλες φορές ακόμα, 
και η τελευταία ήταν πρόσφατα Αλέξανδρε, κι αν έβλεπες τι είδα!» 

«Τι Παπά μου;!» τον ρώτησε αυτός πάλι, και τότε ο Παπάς άρχισε να του 
εξιστορεί. 

«Ήταν ένα μέρος σαν εξοχή κι εκεί ήταν ένα σπίτι ανοιχτό, κι εκεί μέσα ήταν 
ο παλιός μας Άγιος γέροντας, και μαζί του τριαντατρείς πατέρες απ’ το μονα-
στήρι. Εγώ ήμουν απ’ έξω απ’ το παράθυρο και δεν ήταν να ‘μαι μαζί τους, αλλά 
παρακάλεσα το γέροντα και με δέχτηκε, και τότε μπήκα μέσα απ’ το παράθυρο 
και τι να δω; Ο γέροντας και οι τριαντατρείς πατέρες φορούσαν ένα ολόσωμο 
ριχτό φόρεμα, ανοιχτό γαλάζιο, σα ράσο, κι έλαμπαν όλοι τους. Εγώ τότε ρώτησα 
το γέροντα, - γέροντα τι είναι όλοι αυτοί και γιατί λάμπουν έτσι; - Αυτοί είναι οι 
τριαντατρείς πατέρες της μονής, και λάμπουν έτσι γιατί θα δώσουν τη ζωή τους 
για την ορθοδοξία και το λόγο του Θεού, σ’ αυτούς τους καιρούς που φτάσαμε, 
απάντησε ο γέροντας. - Γέροντα, θέλω κι εγώ να είμαι μαζί σας, του είπα τότε με 
πόθο, και τότε μου έδωσε κι εμένα και φόρεσα ένα απ’ αυτά τα γαλάζια ράσα, 
και μου είπε να έχω το νου μου και να περιμένω, γιατί θα έρθει η ώρα που θα 
πρέπει να ενδυναμώσω τα πρόβατα του Χριστού στην πίστη, και όλοι μαζί να 
πάμε για το μαρτύριο. Κι από τότε μόνο αυτό έχω στο μυαλό μου παιδάκι μου, 
αφού αυτό είναι το θέλημα του Θεού, γι’ αυτό είμαι εδώ, μέρα, νύχτα, και αγω-
νίζομαι και στηρίζω τους αδελφούς. Και θες να σου πω και κάτι ακόμα πιο θαυ-
μαστό; Γιατί ο Θεός ξέρει!» 

«Τι Παπά; Τι θες να μου πεις;» τον ρώτησε τότε ο Αλέξανδρος και η καρδιά 
του κόντευε να σπάσει. 

«Ήσουν κι εσύ εκεί μέσα Αλέξανδρε! Ήσουν μέσα στο χορό των πατέρων κι 

εσύ και φορούσες το γαλάζιο ράσο, σε είδα!» 
«Παπά μου τι λες;!» του είπε ο Αλέξανδρος κλαίγοντας, και τότε κατάλαβε 

γιατί πάντα έβλεπε στα όνειρα του να μάχεται με το κακό, και τώρα μάθαινε κι 
ότι ο Θεός γι’ αυτό τον είχε προορίσει. 

Ο Παπάς τότε του είπε πως, «κάποιοι απ’ τους τριαντατρείς πατέρες είναι 
ήδη στο μοναστήρι» και άλλα σχετικά μ’ αυτό, κι αφού συνομίλησαν λίγο ακόμα 
έκλεισαν γιατί περνούσε η ώρα, κι έπρεπε να ετοιμάσει τη δουλειά που του είχε 
αφήσει ο πατέρας του.

Οι μέρες του λοιπόν κυλούσαν έτσι. Το πράγμα είχε φτάσει στο απροχώρητο, 
κι οι γονείς του δεν άντεχαν άλλο. Μια μέρα τον έπιασε ο πατέρας του και του 
μίλησε. «Λοιπόν μάγκα, άκου να σου πω κάτι» του είπε. «Δεν είναι ανάγκη να 
κλείσεις τα δεκαοκτώ, μπορείς να φύγεις και τώρα να τελειώνουμε. Δεν αντέ-
χουμε άλλο ούτε εγώ, ούτε η μάνα σου, και τα παιδιά δε μπορούν. Να κανονί-
σουμε τι είναι να κάνεις, τι άλλο χρειάζεσαι και να πας στο καλό. Είχαμε πέντε 
παιδιά, τώρα θα ‘χουμε τέσσερα»

Μια Κυριακή τότε πήγε για ένα τελευταίο μπάνιο στη Θάλασσα με τις αδερ-
φές του και τους φίλους του, Στέλλιο και Γιάννη, και μετά ειδοποίησε και το 
γέροντα Ευστράτιο ότι όπου να ‘ταν θ’ ανέβαινε στο όρος. Τότε οι γονείς του 
μίλησαν και με τη γιαγιά του και το θείο του Αλέξανδρο, τον αδελφό του πατέρα 
του, και τους κάλεσαν στο σπίτι για να τους γνωστοποιήσουν την απόφασή του. 
Η γιαγιά του έκλαιγε και μάλωνε τους γονείς του, γιατί δεν της το ‘χαν πει νωρί-
τερα ώστε να έκανε κάτι γι’ αυτόν. Πήγε και η αδελφή της μητέρας του στο 
σπίτι, η θεία του η Παρασκευή με το θείο του Παύλο, κι είχαν πέσει όλοι πάνω 
του να τον μεταπείσουν. Μόνο ο θείος του ο Αλέξανδρος διατηρούσε λογική 
στάση. Όλοι οι άλλοι του ‘χαν σπάσει τα νεύρα και την καρδιά.

Την Κυριακή πήγε στον Άη Στράτη στη λειτουργία, κι επειδή την άλλη 
Κυριακή θα ταξίδευε ξαναπήγε το Σάββατο στην εκκλησία, αλλά ο πάτερ Λου-
κάς έλειπε και λειτουργούσε ένας άλλος ιερέας. Έτσι δεν τον χαιρέτησε πριν 
φύγει κι ένιωσε καλύτερα, γιατί ντρεπόταν που δεν του είχε πει τίποτα τόσον 
καιρό. Μετά την εκκλησία πήγε κι έβγαλε εισιτήρια, ενώ το βράδυ η μητέρα του 
έψησε φέτες ζαμπόν στο φούρνο, γιατί της το ‘χε ζητήσει για τελευταίο φαγητό 
στην Αθήνα, μιας και δεν θα ξανάτρωγε κρέας στη ζωή του. 

Το πρωί που ξύπνησε πήγαν στο σπίτι η γιαγιά του και ο θείος του ο Αλέξαν-
δρος. Μετά από λίγο κατέφθασε και η θεία του η Παρασκευή με το θείο του τον 
Παύλο. Ήταν σα να ‘χε πεθάνει κάποιος στο σπίτι. Την ώρα που ο Αλέξανδρος 
ετοίμαζε τα πράγματα και τα βιβλία του πήγε η μητέρα του μαζί με τον πατέρα 
του και την αδερφή της και του ‘δωσε ένα πεντοχίλιαρο, για να το κρατήσει ξεχω-
ριστά απ’ τα λεφτά που του ‘χαν δώσει να ‘χει για το ταξίδι λέγοντάς του «παρ’ 
το αυτό και βαλ’ το στην κάλτσα σου, και μην το βγάλεις από ‘κει αν δε σιγουρευ-
τείς πως θα είναι όλα εντάξει. Μη τυχόν και σου συμβεί τίποτα εκεί πάνω για να’ 
χεις να φύγεις, γιατί δεν τους ξέρεις στ’ αλήθεια αυτούς εκεί που πας να βρεις» 
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κι ο Αλέξανδρος τότε διαβεβαίωσε τη μητέρα του ότι, «δεν έχεις ν’ ανησυχείς για 
κάτι μάνα, και να ξέρεις ότι πάω σε καλούς ανθρώπους, κι ότι ξέρω να φροντίσω 
τον εαυτό μου και είμαι δυνατός» μα παρ’ όλα αυτά πήρε το πεντοχίλιαρο και το 
‘βαλε στην κάλτσα του γιατί δεν μπορούσε να τους χαλάσει το χατίρι.

Καμιά ώρα αργότερα κάλεσε η μητέρα του ταξί, για να τον πάνε ο πατέρας 
του και οι θείοι του στο σταθμό. Χαιρέτησε τότε τ’ αδέρφια, τη μητέρα του, τη 
θεία του και τη γιαγιά του, κι όλες έκλαιγαν. Η αδελφή του η Ελένη είχε σαστί-
σει. «Που πας ρε Αλέξανδρε;!» του ‘λεγε ξανά και ξανά. Τ’ αδερφάκια του τα 
μικρά έκλαιγαν κι αυτά, γιατί ήταν πέντε χρονών και δυσκολευόντουσαν να 
καταλάβουν τι συνέβαινε, και η αδερφή του η Μάρθα, που ήταν έντεκα, προσπα-
θούσε να τα ηρεμήσει και να καταλάβει και η ίδια τι συνέβαινε. Όταν έφτασε 
το ταξί πήρε τα πράγματά του και κατέβηκε τις σκάλες για να βγει στο δρόμο. 
Ολοι τον ακολούθησαν. Η μητέρα του με τ’ αδέρφια του και η γιαγιά του με τη 
θεία του στάθηκαν στα σκαλιά της εισόδου, κι αυτός με τον πατέρα του έβαλαν 
τα πράγματα στο ταξί. Φώναζαν τότε η μητέρα του και η γιαγιά του κι έκλαι-
γαν, και τραβούσαν τα μαλλιά τους. «Που πας παιδί μου;! Που πας Αλεξαν-
δράκο μου, που πας να μπεις μες’ τα ράσα;!». Αφησε τον πατέρα του με τους 
άλλους στο ταξί να τον κοιτάζουν σιωπηλοί, και πήγε να τις παρηγορήσει, κι 
αυτές τον αγκάλιαζαν και τον έπιαναν με τα χέρια τους και τον φιλούσαν, και 
δεν ήθελαν να τον αφήσουν να φύγει. «Πρέπει να φύγω τώρα μανούλα μου» 
είπε στη μητέρα του και τη χάιδευε στο πρόσωπο, «Σ’ αγαπάω πάρα πολύ, και 
να μην ανησυχείς γιατί θα ‘μαι κοντά στο Θεό και θα ‘μαι καλά» «Γεια σου για-
γιά μου» είπε στη γιαγιά του που δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Τις 
αγκάλιασε και τις δύο, τις χαιρέτησε ξανά, γύρισε στο ταξί που τον περίμεναν ο 
πατέρας κι οι θείοι του. «Έτοιμος;» τον ρώτησε τότε ο πατέρας του, «Ναι» του 
απάντησε ο Αλέξανδρος, μπήκαν μέσα και ξεκίνησαν και τότε γύρισε το κεφάλι 
του πίσω, κοίταξε για μια τελευταία φορά την οικογένειά του να χάνεται απ’ τα 
μάτια του και πόνεσε μέχρι μέσα του. Όταν δεν φαινόταν πια το ταξί η μητέρα 
του και η γιαγιά του λιποθύμησαν, αλλά ο Αλέξανδρος αυτό δεν το έμαθε ποτέ 
όσο ήταν στο άγιο όρος. 

Όταν έφτασαν στον ΟΣΕ ήθελε κάνα μισάωρο ακόμα για να φύγει το τρένο, 
αλλά λόγο πυρκαγιάς που υπήρχε στην Αυλώνα ανήγγειλαν στα μεγάφωνα ότι 
μπορεί να ακυρωνόταν ή να καθυστερούσε το δρομολόγιο για τη Θεσσαλονίκη, 
και ο Αλέξανδρος αναστατώθηκε. Ο πατέρας του είπε ότι, «είναι επικίνδυνο 
τώρα, καλύτερα να γυρίσουμε πίσω και θα σε ξαναφέρω εγώ αύριο στο σταθμό» 
αλλά ο Αλέξανδρος δεν το δεχόταν με τίποτα. «Ο Θεός», του είπε, «θα σταμα-
τήσει και τη φωτιά για να περάσω να πάω κοντά του!» Κατά σύμπτωση, ήταν κι 
ένας μοναχός εκεί που θα ταξίδευε στο ίδιο τρένο κι ο πατέρας του νόμισε ότι 
τον ήξερε ο Αλέξανδρος αυτόν, κι ότι κάτι έτρεχε μεταξύ τους, αλλά ο Αλέξαν-
δρος του είπε να ησυχάσει γιατί, «δεν έχω ιδέα ποιος ειν’ αυτός ο καλόγερος ρε 

πατέρα» κι ο πατέρας του τον πίστεψε και ησύχασε. Κάποια στιγμή ο Αλέξαν-
δρος πήγε σ’ αυτόν και πήρε την ευχή του, και μίλησε και λίγο μαζί του. 

Μερικά λεπτά αργότερα αυτός ο καλόγερος αγόρασε απ’ το κυλικείο μια 
κόκα κόλα κι έπινε. Ο Αλέξανδρος ενοχλήθηκε που το είδε αυτό. «Μοναχός και 
να πίνει κόκα κόλα;» σκέφτηκε, μα δεν είπε τίποτα. Ο πατέρας του, με κάποια 
ειρωνεία ίσως, για τα πιστεύω του και τις φαντασιώσεις του, είπε, «Να, βλέ-
πεις; Αυτός ο καλόγερος πίνει σφραγισμένη10 κόκα κόλα. Πώς είναι δυνατόν;» 
και τότε ο Αλέξανδρος του απάντησε ότι, «ο καθένας είναι υπεύθυνος των πρά-
ξεων του πατέρα, κι απ’ αυτές θα τον κρίνει ο Θεός» κι αυτό το ‘πε με σιγουριά, 
χωρίς να κρίνει εκείνο τον μοναχό. Γι’ αυτόν όμως ήταν πολύ σημαντικό. Θεω-
ρούσε πως ήταν μια αντίσταση να μην τρως και να μεταχειρίζεσαι τίποτα που 
είχε bar code. Υποχρέωνε μάλιστα τη μητέρα του να μαγειρεύει προϊόντα χωρίς 
αυτό. Τελικά η φωτιά στην Αυλώνα υποχώρησε και το τρένο σε λίγα λεπτά θα 
ξεκινούσε. Καταχάρηκε και σκέφτηκε ότι, «η πίστη μου ανταμείφθηκε από το 
Θεό και ο δρόμος μου άνοιξε» κι όταν έφτασε η στιγμή της αναχώρησης χαιρέ-
τησε και φίλησε τους θείους του, αγκάλιασε τον πατέρα του. Εκείνος τον έσφιγγε 
στην αγκαλιά του και όλοι τους, παρ’ όλη τη θλίψη τους μα και την άρνησή τους 
για την επιλογή του, στεκόντουσαν με σεβασμό τόσο απέναντί του, όσο και 
μπροστά στην κατάσταση που υπήρχε. Έπειτα ανέβηκε στο βαγόνι, τακτοποίησε 
τα πράγματά, άνοιξε το παράθυρο και τους κοιτούσε καθώς ξεκινούσε το τρένο. 
Κουνούσε το χέρι χαιρετώντας τους κι έκαναν κι εκείνοι το ίδιο. Ο πατέρας του 
συνετρίβει τότε και προσπαθούσε να πνίξει τα δάκρυά του, για να μη τα δει ο 
Αλέξανδρος, αλλά κι εκείνος, έκλαψε όταν το τρένο απομακρύνθηκε λίγο για να 
μην το καταλάβει ο πατέρας του, ώσπου τελικά χάθηκαν όλα πίσω του, και ξεκί-
νησε ελεύθερος το ταξίδι του προς την εκούσια σκλαβιά του.

Πέρασε τις ώρες του στο τρένο μόνος του διαβάζοντας την Αγία Γραφή, και 
προσευχόμενος μέχρι το βράδυ που έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Από ‘κει πήρε ταξί 
και πήγε επί τόπου στην Ουρανούπολη. Στο δρόμο ο ταξιτζής του έπιασε κου-
βέντα, γιατί του έκανε εντύπωση που πήγαινε στ’ άγιο όρος. «Μα γιατί εσύ ένα 
μικρό παιδί πας στο άγιο όρος;» τον ρώτησε, κι εκείνος του είπε ότι, «πάω να δω 
ένα θείο μου που είναι μοναχός» κι ο ταξιτζής τότε τον συμβούλεψε, «να προσέ-
χεις, γιατί πολλοί έγιναν καλόγεροι ακριβώς μ’ αυτό τον τρόπο. Είσαι νέος αγόρι 
μου, και οι καλόγεροι είναι επικίνδυνοι». του τόνισε, κι ο Αλέξανδρος του απά-
ντησε, «μπορεί και να ‘ναι καμιά φορά, αλλά εγώ δεν είμαι και κάνας χαζός» και 
σώπασε, γιατί δεν ήθελε να συνεχίσει την κουβέντα μαζί του. Έφτασε στην Ουρα-

10 Σφραγισμένη, σημαίνει ότι το κουτάκι της κόκα κόλα είχε πάνω του τυπωμένο το bar code, 
που έχουν όλα τα προϊόντα του εμπορίου, και που οι πιο ένθερμοι χριστιανοί, αλλά και 
άλλες ίσως διαφοροποιημένες ομάδες ανθρώπων, θεωρούν ως το σφράγισμα του Αντίχρι-
στου, ή το 666, το οποίο θα επιβάλει στους ανθρώπους ως σφραγίδα του, στο μέτωπο και 
στο χέρι τους, όταν θα έρθει να κυριεύσει τη γη, πριν τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού.  
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νούπολη περασμένα μεσάνυχτα και σκέφτηκε πως, «βρέθηκα δεύτερη φορά, και 
μόνος μου μες’ τη νύχτα να περιμένω να ξημερώσει» για να μπει τελικά στο όρος, 
που ήταν μόλις μπροστά του. Σκέφτηκε το Χρήστο τότε που είχε μείνει πίσω 
στον κόσμο, κι ένιωσε οίκτο για ‘κείνον και χαρά για τον εαυτό του και την από-
φασή του. Ευτυχώς αυτό το βράδυ δεν ήταν κρύο σαν τ’ άλλο και πέρασε με γλυ-
κιά αγωνία. Νωρίς το πρωί ξεκίνησε για να επιβιβαστεί στο καραβάκι. Του φαι-
νόταν σαν όνειρο. Όταν ανέβηκε έδωσε την ταυτότητά του, πήγε πάλι στην πλώρη 
και χάζευε το τοπίο· τα μοναστήρια που εμφανίζονταν το ένα μετά το άλλο και τη 
Θάλασσα. Και μαγευόταν. Πλέον είχε πάει, όχι για λίγο αυτή την φορά, αλλά για 
πάντα. Όλα τ’ άλλα μέναν απ’ έξω. Αφού έφτασαν στη Δάφνη πήρε το διαμονητή-
ριό του από το εκδοτήριο και κάθισε σ’ ένα πεζούλι μέχρι που έφτασε το καϊκάκι. 
Ανέβηκε μαζί μ’ άλλους δυο ανθρώπους και ξεκίνησαν. 

Τώρα έπλεε γαλήνια στο νερό και μετά από λίγο η Αγία Άννα εμφανίστηκε 
μπροστά του. «Επιτέλους έφτασα! Αυτό ήταν» είπε, και τσακ, έδωσε ένα σάλτο 
και πέταξε μέχρι το έδαφος. Αμέσως τότε πήγε στο κελί του πατρός Γερασί-
μου, που τον είχε πεθυμήσει πολύ. Κάθισαν και μίλησαν λίγο, τον φίλεψε καφέ 
και λουκούμι. Μετά είδε και τον πάτερ Ιωσήφ που του δωσε την ευχή του. Τώρα 
έπρεπε να τους αφήσει για να πάει στον γέροντα του, εκεί που τον περίμεναν. 
Στο σκοπό του. «Άντε παιδάκι μου, τράβα πάνω στο γέροντα να δεις τι ωραία 
που θα ‘ναι όλα από δω και πέρα» του ‘λεγε ο πάτερ Γεράσιμος. «Μόλις υπο-
ταχθείς και αφιερωθείς, έρχεται η Παναγία και σε σκεπάζει απ’ τον Πειρασμό 
και αρχίζει η πνευματική ζωή κι ο αγώνας, με τη χάρη και τη σκέπη του Χριστού 
και της Παναγίας» Πάνω στην ώρα πήγε κι ένας άλλος μοναχός εκεί, ο πάτερ 
Νικόλαος με το μουλάρι του. Ο πάτερ Γεράσιμος έδωσε και του Αλέξανδρου ένα 
μουλάρι που ‘χε, για να το καβαλήσει ν’ ανέβουν το βουνό. Ο πάτερ Νικόλαος 
είχε σαμάρι και καθόταν άνετα στο μουλάρι, μα ο Αλέξανδρος δεν είχε, κι έτσι 
έκατσε πάνω στη ράχη του και τσιμπιόταν απ’ τις τρίχες και γλιστρούσε. Και να 
σου το ‘πιανε απ’ τη χαίτη, να απ’ το λαιμό, κι ανέβαιναν το βουνό ανάμεσα από 
μονοπάτια που ‘στριβαν στο βράχο, σα ποτάμι π’ ανεβαίνει. Προσευχή κι αγω-
νία. Περνούσαν από δέντρα και πουρνάρια, το χώμα κυλούσε κι αυτοί κυλού-
σαν τραχιά στη ράχη του Άθωνα. Η Θάλασσα χανόταν και χάνονταν μαζί κι οι 
ήχοι, κι οι εικόνες και ο κόσμος και οι άνθρωποι. Μόνο πουλιά ακουγόντουσαν11.

Σιγά σιγά έφτασαν στην Κερασιά κι άρχισαν να κατηφορίζουν στο μέρος. 
Τότε ο πάτερ Νικόλαος του είπε, «Να Αλέξανδρε, φτάσαμε στην Κερασιά. 
Πάμε τώρα στο κελί μου να υποταχτείς» «Να ‘ναι ευλογημένο γέροντα!» του 
είπε ο Αλέξανδρος αμέσως. «Να ‘ναι ευλογημένο» του είπε κι ο πάτερ Νικό-
λαος. «Ξέρεις να κάνεις υπακοή. Άντε παιδί μου, τράβα τώρα στο γέροντά σου. 

Καλούς αγώνες!» «Την ευχή σου γέροντα» του είπε τότε κι ο Αλέξανδρος και 
του ‘δωσε το μουλάρι για να το επιστρέψει στον πάτερ Γεράσιμο. Κατηφόρισε 
προς το κελί πεζός. Ήταν ένα γλυκό και όμορφο απόγευμα. Από ‘κει πλέον μόνο 
μια κουκίδα Θάλασσα φαινόταν, τίποτα άλλο. Όταν έφτασε στο κελί ο γέρο-
ντας καθόταν σε μια καρέκλα με τα μαλλιά του λυτά και απλωμένα, κι’ ο πάτερ 
Αχίλλειος του τα χτένιζε. Έφταναν κάτω απ’ τη μέση του και ήταν κατάλευκα. Ο 
Αλέξανδρος γοητεύτηκε από τη μορφή του γέροντα. Έσκυψε τότε κι έβαλε μετά-
νοια12 κι ο γέροντας του είπε χαμογελώντας, «άντε βρε παιδί μου! Που είσαι; 
Νομίζαμε πως δε θα ‘ρθεις· πως άλλαξες γνώμη και σε πήρε ο κόσμος!» «Όχι 
γέροντα!» του είπε τότε ο Αλέξανδρος. «τώρα είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα! 
Απλά έπρεπε να τελειώσω με κάποια πράγματα και την οικογένειά μου. Να, 
τώρα ήρθα» «Ωραία!» του είπε ο γέροντας, και τότε πήγε εκεί κι ο παπά Δαμια-
νός κι ο πάτερ Δανιήλ, που ήταν σχετικά νέος και τον χαιρέτισαν. 

Αφού άφησε τα πράγματά του και μίλησε λίγο με τους πατέρες, είπε ο γέρο-
ντας του πάπα Δαμιανού να τον πάει στο κελί που θα έμενε, και του ‘δωσαν 
κι ένα κουτί σπίρτα, μια λάμπα πετρελαίου και μια σήτα, για να τη βάζει στο 
παράθυρο, για να μη μπαίνουν έντομα και μύγες στο κελί του. Τότε έβγαλε από 
την κάλτσα του το πεντοχίλιαρο και το έδωσε του γέροντα, εξηγώντας του γιατί 
το είχε. Εκείνος χάρηκε για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, τον ευχαρίστησε 
και του είπε ότι, «πολύ καλά έκαναν οι γονείς σου γιατί σε αγαπούν και νοιά-
ζονται για ‘σένα, αλλά εδώ που ήρθες δεν έχεις ν’ ανησυχείς για τίποτα, γιατί 
είμαστε άνθρωποι του Θεού» κι έπειτα ανέβηκαν με τον πάπα Δαμιανό στο κελί 
του. Είχε ένα κρεβάτι, ένα μικρό τραπεζάκι και μια καρέκλα. Έβαλε τη λάμπα 
και τα σπίρτα στο τραπέζι, κι άφησε τα πράγματά του στην άκρη για να ταχτο-
ποιηθεί και κατέβηκε στο ναό για το απόδειπνο. Μετά του ‘δωσαν κι έφαγε κι 
έπειτα επέστρεψε στο κελί του για να ξεκουραστεί. Όταν άρχισε να βραδιάζει 
άναψε τη λάμπα και φώτισε. Προσευχήθηκε, άναψε λίγο θυμίαμα κι έπεσε για 
ύπνο. Κατά τα μεσάνυχτα τον ξύπνησε ο πάτερ Δανιήλ για να κατέβει στην ακο-
λουθία13. Σηκώθηκε κι έκανε τον κανόνα του και μετά από περίπου σαράντα 
πέντε λεπτά, κατέβηκε στην εκκλησία. Στο ξημέρωμα βγήκαν από την εκκλησία 
και πήγαν να ξεκουραστούν για λίγο κι έπειτα έφαγαν για μεσημέρι πηγαίνο-
ντας ο καθένας στην εργασία που είχε να κάνει.

Ο Αλέξανδρος πήγε στο εργαστήριο. Εκείνη την περίοδο οι πατέρες δούλευαν 
κάτι αναλόγια και τραπεζάκια για μια εκκλησία. Ως ξυλουργός μπήκε κι αυτός 

11 Εκτός από μουλάρια, ή αρσενικά άλογα και γάτους, και αγριογούρουνα που ζουν στη 
φύση, δεν υπάρχουν άλλα ζώα στο άγιο όρος, γιατί δεν τα θέλουν οι μοναχοί, ειδικά τα 
θηλυκά, και τους λύκους τους μάζεψαν όλους και τους σκότωσαν απ’ το ’70 και νωρίτερα.

12 Έβαλε μετάνοια - υποκλίθηκε, κατέβασε το χέρι του χαμηλά, κι έπειτα έπιασε το χέρι του 
γέροντα και το φίλησε, για να πάρει την ευχή του. Τρόπος ασπασμού του υποτακτικού, ή 
του χριστιανού, προς τον πνευματικό ή τον επίσκοπο.

13 Η ακολουθία, όπως λέγεται χάριν συντομίας ο καθημερινός νυχτερινός εκκλησιασμός, κρα-
τάει έξι ώρες. Ξεκινά με το μεσονυκτικό, έπειτα διαβάζεται ο εξάψαλμος, μετά από αυτό 
τελείται η ακολουθία του όρθρου, και στο τέλος η θεία λειτουργία.
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στη δουλειά λοιπόν, μαζί με τον πάπα Δαμιανό και τον πάτερ Δανιήλ. Πήγαινε 
κι ο γέροντας που και που κι επέβλεπε τη δουλειά και τους συμβούλευε. Έτρι-
βαν τα ξύλα, τα μοντάριζαν, τα ‘σφιγγαν με κόλλα και σφιγκτήρες για να κολλή-
σουν. Μάζευε τις κόλλες με βρεγμένο σφουγγάρι και σκαρπέλο, όπως έκανε όταν 
δούλευε στον πατέρα του. Πέρασαν δυο, τρεις μέρες έτσι και τότε σκέφτηκε, 
«τι κάνω; Κι εδώ κόλλες σκουπίζω» Τα ίδια πράγματα έκαναν κι εδώ πάνω 
στο βουνό, μακριά απ’ τον κόσμο, στους πρόποδες του ουρανού. Μόνο ο κόσμος 
έλειπε, όλα τ’ άλλα ίδια ήταν. Τον χάλασε η σκέψη αυτή κι αισθάνθηκε περίεργα 
μα δεν ήξερε τι ακριβώς ένιωθε. Φοβόταν ακόμα να παραδεχθεί το παραμικρό 
και να ολιγοπιστίσει, γιατί είχε ταχτεί του Θεού. 

Περνούσαν οι μέρες και ζούσε τη νέα του ζωή εκεί ψηλά. Ο νους του άρχισε 
να κατεβάζει τις σκέψεις του χαμηλά, μέχρι το ύψος της καρδιάς και των ματιών 
του. Άρχισε να αισθάνεται, να βλέπει και να δυσφορεί· μελαγχόλησε σιγά σιγά 
γιατί κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τότε έπιασε το γέροντα και του 
μίλησε γι’ αυτό που του συνέβαινε, την επομένη του μίλησε πάλι κι εκείνος 
άρχισε να ζορίζεται μαζί του. «Γέροντα», του είπε τότε, «τι κάνετε; Ευλόγη-
σον, αλλά ο λογισμός μου λέει πως έχω κάνει λάθος, πως δε θα ‘πρεπε να είμαι 
εδώ. Κάνω τα ίδια πράγματα που έκανα και στην Αθήνα, στον πατέρα μου» 
«Και τι θες να κάνεις δηλαδή;» του είπε τότε ο γέροντας. «Νιώθω πως καταπι-
έζομαι γέροντα, και δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Δεν ήρθα στο άγιο όρος για 
να φτιάχνω έπιπλα, αλλά για να μονάσω. Πως ζούσαν οι μοναχοί στη έρημο; Τι 
έργο είχαν;». Ο γέροντας δυσφόρησε και του είπε, «να σε βάλουμε στον κήπο;» 
ή «να σου βρούμε κάτι άλλο να κάνεις!» μα ο Αλέξανδρος δυσκολευόταν γιατί 
έβλεπε ότι ο γέροντας τον ήθελε για το ξυλουργείο και πως αργά ή γρήγορα θα 
τον έβαζε πάλι εκεί. Έπειτα από λίγο ο γέροντας είχε θυμώσει και δεν είχε τι 
άλλο να του πει. «Θα μιλήσω με τον παπά Δαμιανό», του είπε, «να του εξηγήσω, 
που είναι και πιο νέος, να μιλήσετε μήπως και σε καταλάβει» και τον έδιωξε. 
Κάποια στιγμή νωρίς το βράδυ πήγε και τον βρήκε ο πάπα Δαμιανός και μίλη-
σαν λίγο. Τον ρώτησε τι είχε και του εξήγησε. Εκείνος τον νουθετούσε και προ-
σπαθούσε να τον στηρίξει. Για λίγο ησύχασε, αλλά μετά οι σκέψεις του πάλι 
φούντωσαν, και η ψυχή του βυθιζόταν στη θλίψη.

Την επομένη, έκτη ημέρα, πήγε πάλι στο εργαστήριο, δούλευε και προσπα-
θούσε να συμμετέχει, μιλούσε και με τον παπά Δαμιανό, αλλά θλιβόταν και 
φοβόταν. Ήθελε να φύγει. Τελικά πέρασε κι αυτή η μέρα, έφτασε ο εσπερινός, 
μετά έφαγαν. Δεν μπορούσε άλλο την κατάσταση και πήγε κι έκατσε στο κελί 
του, όμως ο πάπα Δαμιανός πήγε και τον βρήκε. «Τι κάνεις παιδί μου;» τον 
ρώτησε τότε. «Δεν αντέχω άλλο παπά μου! Πνίγομαι, δε νιώθω καλά. Είναι ‘δω! 
Σα να ‘χω πέσει στον πάτο μιας λεκάνης και να μην υπάρχει διέξοδος» Είπε 
έτσι του παπά Δαμιανού, γιατί εκτός απ’ την ψυχολογία του, και το τοπίο ήταν 
έτσι. Το κελί χτισμένο σ’ ένα κομμάτι γης στον πάτο. «Δε ξέρω τι να σου πω 

πια!» του είπε τότε ο παπάς. «Δεν έχω δει άλλον έτσι σαν εσένα, να αποδέχεται 
τόσο πολύ τις σκέψεις του και να αφήνεται έτσι στους λογισμούς! Θα αλλάξει η 
γνώμη σου και τότε; Κρίμα! Ξέρεις με τι μοιάζεις;» «Με τι παπά;» τον ρώτησε 
τότε ο Αλέξανδρος. «Με ένα δωμάτιο μ’ ανοιχτές πόρτες, μία σε κάθε πλευρά, 
όλες τους ανοιχτές. Μπαίνει ο αέρας μέσα και οι σκέψεις. Περνάνε από παντού 
και τ’ αλλάζουν όλα κάθε στιγμή. Αυτό είσαι! Πως θα κατασταλάξεις; Πρέπει να 
κλείσεις τις πόρτες και να κρατήσεις μία. Του Θεού, που είναι της υπακοής και 
της αρετής. Ν’ αφήσεις τις σκέψεις απ’ έξω γιατί δε σου χρειάζονται. Κράτα τη 
σκέψη του Θεού κι αυτός θα σε στηρίξει. Πάλευε όμως με τους λογισμούς και 
τη σκέψη σου μη σε νικήσουν, γιατί όλα αυτά είναι ο κόσμος. Εμείς όμως είμα-
στε του Θεού, όχι του κόσμου· για να καταφέρεις να μείνεις εδώ, πρέπει ν’ αγω-
νιστείς για να το ξεπεράσεις αυτό με τη χάρη της Παναγίας. Βέβαια εμείς δε 
θέλουμε να μείνεις εδώ με το ζόρι, πρέπει να θες. Αλλά πρόσεχε τον Πειρασμό. Ο 
Σατανάς θα προσπαθήσει με πολλούς τρόπους να σε πλανέψει, να σε πάρει από 
‘δω». Ο Αλέξανδρος τον άκουγε κι εμπιστευόταν την πρόθεσή του, μα ταυτό-
χρονα τον αμφισβητούσε καί αυτόν και τα πάντα γύρω του. Δεν ήξερε αν αυτό το 
έκανε από ένστικτο ή από τη λύπη του, ίσως και από ανάγκη μα ο παπά Δαμια-
νός δεν τον έπειθε. Στο τέλος νευρίασε κι αυτός αλλά δεν ήθελε να το δείξει, μα 
ο Αλέξανδρος το κατάλαβε. 

Την άλλη μέρα κοιτούσε τα βουνά κι έσκαγε. Δε μπορούσε ν’ ανασάνει. Δεν 
έκατσε στο εργαστήριο αλλά έφυγε και τριγυρνούσε νευριασμένος. Νόμιζε πως 
θα πέθαινε, πως αυτοί τον κρατούσαν με το ζόρι· με λόγια και υποσχέσεις· στο 
τέλος, με αρκετή λύπη και θυμό, ανήγγειλε στο γέροντα πως, «δεν αντέχω άλλο 
και θα φύγω». Εκείνος θύμωσε αλλά το δέχτηκε και κάλεσε τον πάπα Δαμιανό 
και του το είπαν. Μιας και την επομένη το πρωί είχε καΐκι, ο Αλέξανδρος πήγε 
κι ετοίμασε τα πράγματά του. Πριν χαιρέτησε τους πατέρες, οι οποίοι μέχρι και 
την τελευταία στιγμή προσπαθούσαν να τον πείσουν να μείνει. Τότε ξαλάφρωσε. 
Πετούσε. «Θεέ μου, τι ωραία που φεύγω από ‘δω!» έλεγε και χαιρόταν. Κατέ-
βαινε τον Άθωνα και περνούσε μέσα απ’ όλη αυτή την ομορφιά που τον είχε 
πρώτα μαγέψει. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν πώς έφευγε από ‘κει και πως θα 
γυρνούσε στο σπίτι του.

Κάποια στιγμή, σε μια στροφή του μονοπατιού βρέθηκε σε μια άκρη πολύ 
ψηλά στο βράχο κι από ‘κει έβλεπε παντού μπροστά του τη Θάλασσα και τις 
ράχες του βουνού να κατεβαίνουν. Ήταν πρωί και θάμπωνε ακόμα η ατμόσφαιρα 
ενώ το βουνό ανέδυε πάχνη. Κοίταξε τότε στα δεξιά του και είδε σε κάνα τεσ-
σάρι χιλιόμετρα απόσταση, πάνω σ’ ένα βράχο τη Σιμωνόπετρα, καρφωμένη 
εκεί· για αιώνες· και σάστισε απ’ την ομορφιά, κι αναρωτήθηκε, «Πω πω Θεέ 
μου, τι αφήνω και πού πάω; Είναι άραγε σωστό;» κι ο συνοδοιπόρος του τότε 
του είπε, «Ε, ναι καημένε. Που θα πας πίσω στον κόσμο και τις αμαρτίες; Κοίτα! 
Εδώ είναι όλα όμορφα κι όλη η χάρη του Θεού» κι ο Αλέξανδρος γύρισε και 


