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“Μένουμε σπίτι”-2
(παρενέργειες ἑνός ἐπωφελοῦς τέστ)

ἡ ἐξομολόγηση ἑνός ἠθοποιοῦ
Ὁ ἡθοποιός Δημήτρης Χόρν ἔγραφε:

«Σήμερα τό ἀπόγευμα  ἔμεινα μόνος μέ τόν ἑαυτό μου καί κόντεψα νά τρελαθῶ!
Ὁ ἑαυτός μου εἶναι ἡ χειρότερη παρέα! Πῶς μέ κουράζουν, μέ ἐξουθενώνουν οἱ
ψυχικές μου μεταπτώσεις. Ἐκεῖ πού πετῶ ἀπό αἰσιόδοξες διαθέσεις, ἐκεῖ πέφτω στά
τάρταρα τῆς ἀπόγνωσης  καί τῆς ἀπελπισίας».

Εἶναι συγκλονιστική αὐτή ἡ ὁμολογία, καί στέκεται κανείς ἀπέναντί της μέ πολύ
σεβασμό. Δέν τήν κατακρίνει, ἀκριβῶς γιατί ἔχει μέσα της τήν εἰλικρίνεια. Σεβόμαστε κάθε
ἄνθρωπο καί τίς περιπέτειές του. Καί σκοπός τοῦ σχολίου αὐτοῦ δέν εἶναι νά κρίνη τόν
Χόρν - ἄλλωστε δέν ἔχουμε αὐτό τό δικαίωμα, γιατί κριτής κάθε ἀνθρώπου εἶναι ὁ
Χριστός - ἀλλά λαμβάνουμε ἀφορμή γιά ἕναν σχολιασμό.

Τούς ἄλλους ἀνθρώπους μέ τούς ὁποίους ἐρχόμαστε σέ ἐπικοινωνία καί
συναναστροφή, εὔκολα μποροῦμε νά τούς ξεγελάσουμε, ἄλλοτε μέ τίς πρακτικές μας
ἱκανότητες, ἄλλοτε μέ τίς φιλοσοφικές συζητήσεις, ἄλλοτε μέ τήν ἐνασχόλησή μας μέ
ψυχολογικά θέματα, ἄλλοτε μελετώντας τήν κοινωνική πραγματικότητα. Μποροῦμε σέ
αὐτές τίς περιπτώσεις νά βάλουμε προσωπεῖο, τήν μάσκα τῆς ἐξωτερικῆς ἐπικοινωνίας.
Ὅμως, πῶς μποροῦμε νά ξεγελάσουμε τόν ἑαυτό μας, πού ζητᾶ πληρότητα ζωῆς καί ὄχι
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ἁπλῶς τήν κουλτούρα; Πῶς μποροῦμε νά ἱσορροπήσουμε ἐσωτερικά, ὅταν ἀπουσιάζουν
οἱ ὑπαρξιακές ἐξισορροπητικές δυνάμεις;1

�

ἐξομολόγηση ἑνός στάρετς
Ὅταν ἀκόμη ἤμουν στόν κόσμο, οἱ φίλοι μου μέ ἔλεγαν «ἰδεαλιστή». Κάποτε ἦρθαν

νά μέ καλέσουν νά πᾶμε κάπου.
— Διοργανώνουμε ἕνα πίκ-νίκ. Θά πλέουμε ὅλη ἡ συντροφιά μαζί στό Βόλγα. Θά

ἔχωμε μαζί μας καί σαμοβάρι2 καί μεζεδάκια! Θά εἶναι πολύ ὄμορφα!
— Τί στοιχίζει;
— Δέκα ρούβλια τό ἄτομο.
Βγάζω τά χρήματα καί καταβάλλω τό

μέρισμά μου, γιά νά μή μέ κατηγοροῦν, ὅτι
ἀποφεύγω ἀπό τσιγκουνιά. Καί μετά, τήν ἡμέρα
τοῦ πίκ-νίκ κάνω τόν ἄρρωστο. Καί μένω στό
σπίτι. Τό βραδάκι πηγαίνω στήν ὄχθη τοῦ Βόλγα.
Στό Δημοτικό Κῆπο ἀντηχεῖ ὡραία μουσική. Κάνω
ἕνα περίπατο μόνος μου. Ἀπολαμβάνω τήν
ὀμορφιά τῆς νύχτας! Τήν εὐχαριστιέμαι!
Τό πρωΐ οἱ φίλοι μου συζητοῦν μεταξύ τους:

— Ἦταν αὐτός;
— Ὄχι. Δέν ἦταν!
— Μά βέβαια! λένε κάνοντας καί μιά χειρονομία. Πῶς νά ἦταν! Αὐτός ὁ ἰδεαλιστής

μας!
Ὅμως αὐτός ὁ «ἰδεαλισμός» μου, ἐμένα τελικά μέ ὁδήγησε ἐδῶ: στή Σκήτη τῆς

Ὄπτινα ...Ἀμήν!3

�

τά πάθη ἐκδικοῦνται
Ἔχει μιά πρόταση ὁ ἀββάς Δωρόθεος:

«Θέλετε νά σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα; Ἄς ἔρθει κάποιος ἀπό σᾶς νά τόν κλείσω
σέ σκοτεινό κελλί καί νά μή φάει, νά μήν πιεῖ, νά μήν κοιμηθεῖ, νά μή συναντήσει

1 (Ν.Ι.) Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση, Δεκ. 2001, 3.
2 Σαμοβάρι: παραδοσιακό ρώσικο σκεῦος γιά τό βράσιμο καί τό σερβίρισμα τοῦ τσαγιοῦ.
3 Στάρετς Βαρσανούφιος, Βίος & Διδαχές, 1987, Α΄ 85-86.
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κανέναν, νά μήν ψάλει, νά μήν προσευχηθεῖ, οὔτε νά θυμηθεῖ καθόλου τό Θεό, γιά
τρεῖς μόνον μέρες, καί τότε θά μάθει τί τοῦ κάνουν τά πάθη. Καί αὐτό συμβαίνει
ἐφόσον ἀκόμα βρισκόμαστε ἐδῶ. Πόσο μᾶλλον ὅταν χωριστεῖ ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα
καί παραδοθεῖ σ’ αὐτά καί μείνει μόνη μ’ αὐτά!»

Συμπληρώνει τό παράδειγμα ὁ ἀββάς ὡς ἑξῆς:

«Μέ αὐτό τό σάρκινο σῶμα ξεφεύγει λίγο ἡ ψυχή ἀπό τά πάθη της καί βρίσκει
παρηγοριά. Τρώει, πίνει, κοιμᾶται, ζεῖ κοντά μέ τούς ἄλλους, συντροφεύεται ἀπό
ἀγαπητά της πρόσωπα. Ὅταν ὅμως χωριστεῖ ἀπό τό σῶμα, μένει μόνη ἡ ψυχή μέ τά
πάθη της καί τιμωρεῖται πάντοτε ἀπ’ αὐτά, παραμένοντας σ’ αὐτά καί ὑποφέροντας
ἀπό τήν ἐνόχλησή τους σάν νά βρίσκεται σέ καμίνι, καί καταξεσχίζεται ἀπ’ αὐτά,
ὥστε νά μήν μπορεῖ νά φέρνει στό νοῦ της οὔτε τόν ἴδιο τό Θεό. Γιατί καί μόνο ἡ
μνήμη τοῦ Θεοῦ παρηγορεῖ τήν ψυχή, ὅπως λέει καί στόν Ψαλμό: “Ἔφερα στό νοῦ
μου τό Θεό καί εὐφράνθηκα” (Ψαλμ. 76:4). Οὔτε καί αὐτό ὅμως δέν τό ἐπιτρέπουν
τά πάθη».4

�

«παγκόσμιος» πόλεμος
Ἡ ἀκηδία, ἡ μόνωση, ὁ ἑαυτός μας, ἡ ἐνόχληση τῶν λογισμῶν δέν ἀφήνουν στό

ἀπυρόβλητο κι αὐτούς τούς ἁγίους στό ἀρχικό τους στάδιο.

«Ὁ ἅγιος ἀββάς Ἀντώνιος, διαμένοντας κάποτε στήν ἔρημο,
βρέθηκε σέ ἀκηδία καί σέ πολύ σκοτείνιασμα τῶν λογισμῶν του. Ἔλεγε
λοιπόν στόν Θεό: “Κύριε, θέλω  νά σωθῶ, ἀλλά δέν μέ ἀφήνουν οἱ
λογισμοί μου. Τί νά κάνω μέσα σ’ αὐτή τή θλίψη μου; Πῶς νά σωθῶ;”.
Βγαίνει λοιπόν γιά λίγο ἔξω ἀπό τό κελλί του. Καί βλέπει κάποιον σάν
τόν ἑαυτό του. Ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος καθόταν καί ἐργαζόταν. Ὕστερα
ἄφηνε τό ἐργόχειρό του, σηκωνόταν καί προσευχόταν. Καί πάλι
καθόταν καί ἔφτιαχνε πλεξοῦδες. Κατόπιν δέ, ξανασηκωνόταν γιά νά προσευχηθεῖ.
Καί ἦταν ἄγγελος Κυρίου, σταλμένος γιά νά διορθώσει καί νά ἀσφαλίσει τόν
Ἀντώνιο. Ἄκουσε λοιπόν τόν ἄγγελο νά τοῦ λέγει: “Ἔτσι κάνε καί θά σωθεῖς”.
Ἀκούοντας δέ αὐτά τά λόγια, πολλή χαρά πῆρε καί θάρρος. Καί ἔτσι κάνοντας,
σωζόταν».5

4 Ἀββάς Δωρόθεος, 126.
5 Γεροντικό, Ἀντώνιος, 1.
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�
τέσσερα χρόνια!

Ὁ ἅγιος Νήφων παίρνει τή σκυτάλη:
Ὁ νοῦς του σκοτίστηκε. Ὁ φόβος κι ἡ ταραχή τόν παρέλυσαν. Ἔκανε νά προ-

σευχηθεῖ, μά δέν μποροῦσε νά μαζέψει τό νοῦ του. Μύρια κακά τόν κυρίεψαν: χα-
σμουρητά καί ὑπνηλία, κομμάρα καί ραθυμία, ἀκατάσχετη φλυαρία, ἀφόρητη λύπη...
Νύχτες καί μέρες συνέχιζε ὁ δαίμονας νά τόν βασανίζει μ' αὐτόν τόν τρόπο. Τό 'χε
βάλει σκοπό νά τοῦ σαλέψει ὁλότελα τά λογικά! Ἤθελε νά ρίξει τόν ὅσιο ὁλότελα
στήν ἀπιστία! Δέν δίσταζε ἀκόμα καί νά τόν ἐκβιάζει.

― Λοιπόν, ἤ σταματᾶς τήν προσευχή, τοῦ εἶπε κάποτε ὀρθά-κοφτά, ἤ στρογ-
γυλοκάθομαι ἐδῶ δίπλα σου μέχρι νά σκάσεις! Δέν φεύγω, κι ὅ,τι θέλει ἄς γίνει!...

Νά ποιός ἦταν λοιπόν ὁ τελικός του σκοπός. Νά σταματήσει τήν προσευχή!
Τέσσερα χρόνια παράδερνε ἔτσι! Κι ὁ διάβολος δέν σταματοῦσε νά τόν σφυ-

ροκοπάει κάθε μέρα.
― Ἄκου δῶ! τοῦ λέει. Δέν θά σοῦ ζητήσω πιά τίποτ' ἄλλο, παρά μόνο νά κό-

ψεις τήν προσευχή πού κάνεις πρωΐ καί μεσημέρι...
Ἦταν νά θαυμάζει κανείς τήν ὑπομονή καί τήν καρτερία, πού ἔδειχνε ὁ δίκαι-

ος! Μά κι ἀπ' τά χείλη του δέν ἔλειπε ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ... Δέν ἄφηνε τήν προ-
σευχή καί τή μελέτη του.

Βγῆκε νικητής καί χλεύαζε τήν ἀδυναμία  καί τό σκοτάδι τοῦ διαβόλου.
Ἡ ἐξαίσια μορφή τοῦ Κυρίου, πού τόν συντρόφευε στόν σκληρό ἀγώνα του,

ἦρθε νά τόν ἐπιβραβεύσει.
— Ἐσύ εἶσαι ὁ Χριστός, εἶπε, ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔνδοξος, ὁ

πολυεύσπλαχνος, ὁ φιλάνθρωπος, ἡ πηγή τῆς ζωῆς, τό οὐράνιο μύρο...
Μέ ὕμνος δοξολογοῦσε καί εὐχαριστοῦσε ὁ μακάριος Νήφων τό Θεό, πού τόν

ἐπισκέφθηκε μέσα σέ ἄρρητη εὐωδία.6

�
Μένουμε στό σπίτι. Τό ‘κλειδί’ τοῦ ἐγκλεισμοῦ μας, εἶναι ἡ προσευχή.
Αὐτή, ὡστόσο, εἶναι καί ἡ ...δυσκολία μας.
Ὁ στάρετς Ἰωσήφ τῆς Ὄπτινα ἔρχεται νά συνδράμει:

«Μοῦ ζητᾶς νά σέ διδάξω πῶς ν’ ἀποφεύγεις τό διασκεδασμό τοῦ νοῦ τήν ὥρα
τῆς προσευχῆς. Γιά μᾶς τούς ἁμαρτωλούς εἶναι ἀδύνατο ν’ ἀποφεύγουμε αὐτό τό
διασκεδασμό. Πρέπει  ὅμως νά προσπαθοῦμε νά συγκεντρώσουμε τό νοῦ μας καί νά
τόν περιορίζουμε στά λόγια τῆς προσευχῆς, νά ἐμβαθύνει δηλαδή στό νόημα τῆς
κάθε λέξης. Ἄς μήν ἀπελπίζεται κανείς ἀπό τήν ἀκηδία καί τή σκληροκαρδία. Φτάνει

6 Ἕνας Ἀσκητής Ἐπίσκοπος, Ὅσιος Νήφων ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς (κεφ. 46), Παράκλητος, 2004, 55-62.
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νά ἀναγνωρίζει πώς εἶναι ἀνάξιος καί ν’ ἀγωνίζεται ὅσο μπορεῖ νά προσεύχεται . Ἄν
ἡ προσευχή του δέν εἶναι θερμή, δέ σημαίνει καί πώς δέν εἶναι εὐάρεστη στό Θεό.
Μερικές φορές ἡ προσευχή αὐτή μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς θυσία, ἄν ὁ ἄνθρωπος
ταπεινώνεται καί μέμφεται τόν ἑαυτό του μπροστά στό Θεό».7

�
Αὐτό τό «εἶδος» τοῦ ἀθλήματος δέν εἶναι ἀποκλειστικό προνόμιο τῶν μοναχῶν:

«Εἶναι, ἀδελφοί μου, σέ ὅλους δυνατό, λέει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, ὄχι
μόνο σέ μοναχούς, ἀλλά καί στούς λαϊκούς, τό νά μετανοοῦν πάντοτε καί διαρκῶς
καί νά κλαίουν καί νά παρακαλοῦν τόν Θεό καί μέ αὐτές τίς πράξεις νά ἀποκτήσουν
καί ὅλες τίς ὑπόλοιπες ἀρετές. Καί ὅτι αὐτό εἶναι ἀληθινό, τό ἐπιβεβαιώνει μαζί μου
καί ὁ Ἰωάννης τό χρυσό στόμα. Λέει πώς ἕνας πού θέλει, κι’ ἄν ἀκόμη ἔχει γυναίκα
καί τέκνα, μπορεῖ ὄχι μόνο νά κλαίει καθημερινά καί νά προσεύχεται καί νά
μετανοεῖ, ἀλλά καί νά φθάσει στό τέλειο τῆς ἀρετῆς καί νά λάβει Πνεῦμα Ἅγιο καί
νά γίνει φίλος τοῦ Θεοῦ».8

Ἡ λεγόμενη «κοινωνική» ζωή - ἀκόμη καί ἄν ἐπανέλθει μετά τήν ἐπιδημική
καραντίνα – δέν εἶναι ὁ κανονικός τρόπος ζωῆς γιά τό χριστιανό:

«Μήν πολυνοιάζεστε καί μή λυπᾶστε, ἄν δέν ἔχετε στενές σχέσεις μέ τούς
γείτονές σας, πού δέν σέβονται τό Θεό, λέει ὁ ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος. Εἶναι
καλό καί ὠφέλιμο νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τούς ὁμόψυχους ἀδελφούς, τούς πιστούς
χριστιανούς, γιά νά βοηθᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο στό δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἡ
ἐπικοινωνία καί συνεργασία μας μέ τούς κοσμικούς ἀνθρώπους ἄς περιορίζεται στίς
ἀναγκαῖες βιοτικές ὑποθέσεις. Καί στήν
περίπτωση αὐτή, πάντως, ἄν μᾶς βλάπτουν
ψυχικά, ἄς διακόπτουμε κάθε σχέση μαζί τους».9

�
«Ἄλλος σε κόσμος ψυχή, ἀναμένει»
Τελικά, ναί, μένουμε σπίτι! Δοκιμάζουμε τίς

ἀντοχές μας. Τό πνευματικό θερμόμετρο μᾶς

7 Στάρετς Ἰωσήφ τῆς Ὄπτινα, 1995, 168.
8 Κατήχ. 5.122-125.
9 Θεοφάνους Ἐγκλείστου, Χειραγωγία στήν πνευματική ζωή, 2003, σελ. 168-9.
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μετράει, περνᾶμε ἀπό ἄνευ προηγουμένου ἐξετάσεις, βλέπουμε πόσο τό σκαρί μας ἀντέχει
καί ἄν τά ξάρτια τοῦ καραβιοῦ μας θά τά βγάλουν πέρα μέ τό θαλασσινό ταξίδι πού μᾶς
περιμένει. Γιατί οἱ τωρινές “φουρτοῦνες” εἶναι μιᾶς χρήσεως καί σύντομα θά γίνουν
παρελθόν. Οἱ ὁρίζοντες μπροστά μας, τό ταξίδι κι ὁ προορισμός μας εἶναι πού μετρᾶνε.

«Βάλε στήν καρδιά σου τήν ἀναχώρησή σου, ἄνθρωπε, λέγοντας πάντα στόν
ἑαυτό σου: “Ἰδού ὁ ἄγγελος βρίσκεται στή θύρα, αὐτός πού ἔρχεται γιά μένα. Γιατί
κάθομαι νωθρός; Ἡ ἀποδημία μου εἶναι αἰώνια καί δέν ἔχει ἐπιστροφή”. Πέρνα τή
νύχτα σου μ’ αὐτή τή σκέψη· συλλογίσου την ὅλη τή μέρα. Κι ὅταν ἡ ὥρα γιά τήν
ἀναχώρησή σου ἔρθει, ὑποδέξου την μέ χαρά, λέγοντας: “Ἔλα εἰρηνικά! Τὄξερα πώς
θά ἐρχόσουν καί δέν ἀμέλησα τίποτα πού θά μοῦ εἶναι χρήσιμο γιά τό δρόμο”. Πάρε
ἐφόδια γιά τό μακρύ ταξίδι σου, σοφέ ἄνθρωπε! Διῶξε τό βάρος τοῦ ὕπνου ἀπό τήν
καρδιά σου, προσκεκλημένε! Ἑτοίμασε τίς ἀποσκευές σου γιά τήν ἀναχώρηση,
ταξιδιώτη! Ἡ αὐγή ἔφθασε, ὁδοιπόρε· γιατί κοιμᾶσαι; Σήκω κι ἑτοίμασε τόν ἑαυτό
σου, ναύτη, πού πρόκειται ν’ ἁπλώσεις τά πανιά στή θάλασσα! Σήκω κι ἑτοίμασε τά
ξάρτια τοῦ καραβιοῦ σου, γιατί δέν ξέρεις ποιά ὥρα ὁ ἄνεμος θά φυσήξει! Μακάριος
αὐτός πού μέ ἀγαθή ἐλπίδα περιμένει ἐκεῖνο  τό γεγονός τό πλῆρες μυστηρίου, στό
ὁποῖο κρύβονται τά θαυμάσια τῆς δυνάμεως τοῦ Δημιουργοῦ!»10

10 Ἰσαάκ ὁ Σύρος, Ὁμιλία 64 (μετάφραση ἀπό τό ἀγγλικό).
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