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Η μαύρη Μερσεντές σταμάτησε έξω από την καγκελόφρα
χτη πύλη του μοναστηριού. Τα τζάμια του τζιπ ήταν φιμέ, 
πράγμα που δεν επέτρεπε σε κανέναν απέξω να διακρίνει 
ποιος ήταν ο επιβαίνων. Το μόνο που θα μπορούσε να πει 
με βεβαιότητα κάποιος ήταν ότι επρόκειτο για υψηλό πρό
σωπο της Εκκλησίας. Οι πινακίδες, άλλωστε, καθώς και το 
πανάκριβο αυτοκίνητο το επιβεβαίωναν. 

Ο οδηγός βγήκε και άνοιξε την πίσω πόρτα. Από μέσα 
πρόβαλε ένας ψηλός, γεροδεμένος άντρας. Από την ποιό
τητα των ράσων του και από το αρχοντικό του παράστημα 
θα μπορούσε αβίαστα κάποιος να καταλήξει στο συμπέ
ρασμα ότι ο ιερωμένος βρισκόταν ψηλά στην ιεραρχία της 
Εκκλησίας. Και αυτή ήταν η πραγματικότητα. 

Ο πατέρας Θεόφιλος ήταν ανερχόμενο πρόσωπο στους 
ιερατικούς κύκλους. Πάτησε το χώμα και το ακριβό του 
παπούτσι τυλίχτηκε μεμιάς στη λεπτή πάχνη. Προσπάθη
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σε να ξεσκονίσει τα ράσα του, που κι εκείνα λερώθηκαν 
από το χώμα της μητέρας γης. Μάταιος κόπος. Όσο τα τί
ναζε, τόσο η λεπτή σκόνη λέρωνε το φίνο ύφασμα. Κάτι 
μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του και εγκατέλειψε την 
προσπάθεια.

Ο οδηγός κόρναρε παρατεταμένα για τρίτη φορά, αλλά 
από το μοναστήρι δεν φάνηκε ίχνος ζωής. 

«Υπομονή λίγα λεπτά, Γιώργο» είπε ήρεμα. Η βαθιά 
φωνή του ακούστηκε σαν βυζαντινή μελωδία. Περίμεναν. 
Δυο τρεις γάτες εμφανίστηκαν και κοίταζαν παραξενεμέ
νες τους επισκέπτες. 

«Πατέρα Θεόφιλε, να δω αν είναι ξεκλείδωτη η πύλη;»
«Κοίταξε, σε παρακαλώ. Ελπίζω να μην κάναμε τόσο 

ταξίδι δίχως λόγο».
Ο οδηγός πλησίασε τη βαριά πόρτα και προσπάθησε να 

την ανοίξει. Τίποτα όμως. Έβαλε τα δυο του χέρια γύρω 
από το στόμα του σχηματίζοντας χωνί.

«Ηγουμένη! Αδελφή! Είναι κανείς εδώ;» φώναξε σπά
ζοντας και πάλι τη σιωπή, που είχε μόλις επιστρέψει μετά 
τη διακοπή της από τα παράταιρα με την ηρεμία του τό
που κορναρίσματα. Κάποια πουλιά φτερούγισαν από τα 
δέντρα και πέταξαν τρομαγμένα μακριά, ενώ η φωνή του 
αντήχησε στο φαράγγι και τις πλαγιές που απλώνονταν 
από κάτω. 

«Κάποιος είναι εκεί. Κάποιος έρχεται».
Πράγματι, στο βάθος, ανάμεσα στα δέντρα του πυκνού 

δάσους που περιέκλειε ο φράχτης του μοναστηριού, μια 
μαυροφορεμένη γυναικεία σιλουέτα έκανε την εμφάνισή 
της. Σε κάθε χέρι της κρατούσε μια αλυσίδα, απ’ όπου ήταν 
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δεμένα δύο τεράστια σκυλιά. Τα γιγαντόσωμα ζώα, μόλις 
αντίκρισαν τον οδηγό στην πύλη, όρμησαν με δύναμη 
μπροστά παρασέρνοντας τη γυναίκα. 

«Ήσυχα!» τους φώναξε απότομα εκείνη και αμέσως τα 
δύο θηρία, υπακούοντας στην προσταγή της, κατέβασαν 
τα αυτιά και την ουρά και κοντοστάθηκαν, παρατηρώντας 
τους επισκέπτες. Η στάση του σώματός τους ωστόσο έδει
χνε ότι τα ζώα ήταν σε εγρήγορση. 

Ο ιερωμένος, παρόλο που βρισκόταν έξω από τη βαριά 
πόρτα, ενστικτωδώς πισωπάτησε με μικρά βήματα. 

Ο οδηγός παρέμεινε στη θέση του, αλλά κανείς δεν πα
ρατήρησε ότι πέρασε το δεξί χέρι μέσα στο σακάκι του και 
στην παλάμη του έσφιξε την κρύα λαβή του όπλου. Ήταν 
αφοσιωμένος στη δουλειά του και θα έδινε ακόμα και τη 
ζωή του, αν χρειαζόταν. Η ασφάλεια του πατέρα Θεόφι
λου ήταν θέμα τιμής για κείνον, όπως εξάλλου για κάθε 
συνοδό ή οδηγό που η Μητρόπολη του εμπιστευόταν την 
προστασία ή τη μεταφορά κάποιου ανώτερου ιερωμένου. 

Η καλόγρια πλησίασε. 
«Ευλογείτε, πάτερ» είπε, αγνοώντας επιδεικτικά τον 

οδηγό. «Είμαι η αδελφή Μαριάμ». 
Τα σκυλιά, δύο ελληνικοί ποιμενικοί, είχαν ξεγυμνώσει 

τα δόντια και κοίταζαν τους άντρες γρυλίζοντας αγριεμέ
να. Σάλια έτρεχαν από το στόμα τους, όμως έστεκαν ακί
νητα, δείχνοντας την υποταγή τους στις εντολές της μο
ναχής. 

«Ο Θεός μαζί σου, παιδί μου» απάντησε εκείνος, που 
δεν έλεγε να πάρει τα μάτια του από τους άγριους σκύ
λους. Τον είχαν τρομάξει. Παρόλο που ως τα δεκαπέντε 
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του είχε ζήσει σε ένα μικρό χωριό, ποτέ δεν είχε ξεπεράσει 
τη φοβία του για τα σκυλιά. 

«Σας περιμένει η γερόντισσα Μαρκέλλα. Περνάμε δύ
σκολες ώρες. Και η ίδια έχει μεγάλη αγωνία». Πλησίασε 
στην πύλη και έδεσε τα δύο θηρία δεξιά και αριστερά της. 
Έβγαλε από τη ζώνη της δύο μεγάλα μαύρα κλειδιά και 
αργά αργά ξεκλείδωσε τις βαριές κλειδαριές. Τρέχοντας 
σχεδόν προς την πλευρά του ιερωμένου, βρέθηκε κοντά 
του και του φίλησε με σεβασμό το χέρι, δίχως να τον κοιτά
ξει στα μάτια. «Καλωσορίσατε στο μοναστήρι μας!»

«Αδελφή Μαριάμ, πέρασε μέσα στο αυτοκίνητο» της 
πρότεινε ο πατέρας Θεόφιλος.

Εκείνη έσκυψε το κεφάλι ταπεινά.
«Ευχαριστώ, μα πρέπει να πάρω μαζί μου και τα ζωντα

νά» είπε δείχνοντας με το χέρι τα σκυλιά, που παρακολου
θούσαν άγρυπνα όλες της τις κινήσεις. Σίγουρα κανένας 
εισβολέας δεν θα είχε τύχη, αν επιχειρούσε να τα βάλει 
μαζί τους. «Ακολουθήστε με, σας παρακαλώ, μόλις κλει
δώσω». 

Οι δύο άντρες μπήκαν στο αυτοκίνητο και σταμάτη
σαν λίγα μέτρα παραπάνω, όπου περίμεναν με τη μηχανή 
αναμμένη. Ο Γιώργος παρακολουθούσε από το καθρεφτά
κι. Δεν του άρεσε ο τρόπος που τον αντιμετώπιζε η μονα
χή, όμως δεν του έπεφτε λόγος. Είχαν έρθει εδώ για συγκε
κριμένη δουλειά. 

Αφού η καλόγρια διπλοκλείδωσε την πόρτα, έπιασε τα 
σκυλιά από τις αλυσίδες και άρχισε να βαδίζει στο ανηφο
ρικό δρομάκι. Η μαύρη Μερσεντές ακολουθούσε από πίσω 
της αργά, κυλώντας στον ρυθμό του βηματισμού της. 
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Τα κτίσματα και η εκκλησία του μοναστηριού ήταν 
χωμένα, θαρρείς, ανάμεσα στις τεράστιες βελανιδιές, τα 
πεύκα και τα έλατα και τα κάθε λογής δέντρα του ορεινού 
όγκου. Δεξιά και αριστερά από το πλακόστρωτο δρομάκι, 
περιποιημένα καλλωπιστικά φυτά καλοδέχονταν με τη μυ
ρωδιά και τα χρώματά τους τους επισκέπτες. Η ησυχία και 
η ηρεμία σ’ αυτόν τον τόπο του Θεού ήταν κάτι παραπάνω 
από κατανυκτική.

Ο οδηγός όμως είχε έναν μόνιμο εκνευρισμό. Το αλάν
θαστο ένστικτό του τον κρατούσε σε συνεχή επαγρύπνη
ση. Κάτι δεν του άρεσε. Ένιωθε ότι, παρ’ όλη την ηρεμία 
και την ιερότητα του τόπου, ένα μυστήριο πλανιόταν στην 
ατμόσφαιρα. Κάτι πολύ καλά κρυμμένο, δίχως όμως να 
μπορεί να προσδιορίσει τι ήταν αυτό. 

Μετά από ένα ατελείωτο δεκάλεπτο αργής πορείας, 
έφτασαν έξω από την πέτρινη εκκλησία της Παναγίας της 
Βρεφοκρατούσας. 

«Παρακαλώ, αφήστε το αυτοκίνητό σας εδώ» είπε η 
καλόγρια με ουδέτερο ύφος και φωνή που δεν φανέρωνε 
κανένα συναίσθημα, δείχνοντας με το χέρι της στον οδηγό 
ένα δέντρο. Η γιγάντια βελανιδιά που έστεκε εκεί εκατο
ντάδες χρόνια έσκεπε με τον ίσκιο της το μεγαλύτερο μέ
ρος της αυλής της εκκλησίας. 

Το μικρό εκκλησάκι ήταν καθαρό και περιποιημένο, 
όπως άλλωστε του άρμοζε. Ήταν χτισμένο πάνω στα ερεί
πια του πρώτου μοναστηριού, που η ιστορία του χανόταν 
στα βάθη του χρόνου. Σύμφωνα με τους θρύλους της πε
ριοχής, ήταν ένα από τα πρώτα χριστιανικά μοναστήρια 
στην Ελλάδα. Βάσει όμως της ιστορικής παράδοσης, το 
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μοναστήρι αυτό χτίστηκε κατά τους χρόνους της Εικονο
μαχίας από εικονόφιλους μοναχούς, οι οποίοι, προσπαθώ
ντας να γλιτώσουν από τον φανατισμό των εικονοκλα
στών, έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και ήρθαν κι 
εγκαταστάθηκαν στον απρόσιτο, εκείνη την εποχή, τόπο. 

Από την εποχή που έφτασε εδώ, πριν από πολλές δεκα
ετίες, η μοναχή Μαρκέλλα, είχαν διαφοροποιηθεί πολλά 
πράγματα στη μονή. Χάρη στη δυναμική προσωπικότητα 
αυτής της γυναίκας και τα κονδύλια που κατάφερε να εξα
σφαλίσει, άγνωστο πώς, όλα είχαν αλλάξει προς το καλύ
τερο. Τότε, τα μετόχια του μοναστηριού στη γύρω περιοχή 
είχαν γίνει λημέρια για τα άγρια ζώα τον χειμώνα, ενώ οι 
βοσκοί τα χρησιμοποιούσαν σαν στάνες για τα πρόβατά 
τους το καλοκαίρι. Από κείνη όμως την περίοδο και μετά, 
με προσωπική δουλειά και τεράστιο αγώνα για να ξεπερα
στούν οι αντίξοες συνθήκες, η γερόντισσα κατόρθωσε να 
δώσει στη μονή τη σημερινή της μορφή. 

Οι δύο άντρες κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και ακο
λούθησαν τη μαυροφορεμένη γυναίκα, που τώρα βάδιζε 
προς τον χώρο όπου ήταν τα κελιά των καλογραιών. Γύρι
σε το κεφάλι και, μόλις είδε τον οδηγό, σταμάτησε. 

«Εσείς, παρακαλώ, μείνετε κοντά στο αμάξι» είπε κο
φτά, με βλέμμα που είχε μια αταίριαστη για μοναχή βλο
συρότητα. 

Ο οδηγός αναστατώθηκε.
«Μα…» προσπάθησε να φέρει κάποια αντίρρηση, αλλά 

δεν ολοκλήρωσε την πρότασή του, γιατί παρενέβη ο πατέ
ρας Θεόφιλος.

«Μείνε εδώ, Γιώργο, δεν υπάρχει λόγος. Άλλωστε, θα 
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μπω στο κελί της γερόντισσας». Το ήρεμο ύφος του ιερέα 
καταλάγιασε την ένταση. 

«Όπως επιθυμείτε» συμφώνησε απρόθυμα εκείνος, πα
ρόλο που γνώριζε πολύ καλά πως δεν θα μπορούσε να 
μπει στο κελί, έτσι κι αλλιώς. 

«Οδήγησέ με, παιδί μου» είπε με την πράα του φωνή 
στην καλόγρια.

«Την ευχή σας, γέροντα!» αποκρίθηκε εκείνη.
Στη συνέχεια χάθηκαν και οι δύο μέσα σε μια πέτρινη 

καμάρα.
Μια θλίψη απλωνόταν στα μάτια του πατέρα Θεόφιλου, 

που ήταν διακριτή στον καθένα. Ήταν γνωστό άλλωστε 
πως μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε χάσει τον αγαπημένο 
του πατέρα. Παρόλο που ο ιερέας ζούσε μακριά του εδώ 
και πολλά χρόνια, οι δυο τους είχαν μια ιδιότυπη αγάπη 
και εξάρτηση ο ένας από τον άλλο. 

Ο οδηγός απομακρύνθηκε με αργά βήματα και στάθηκε 
στην άκρη του περιβόλου, δίπλα στον απότομο γκρεμό. 
Από κείνη τη μεριά δεν είχε χρειαστεί να χτιστεί ο ψηλός 
φράχτης, αφού η θεά φύση είχε μεριμνήσει να κάνει απρο
σπέλαστη όλη την ανατολική πλευρά. Κοίταξε την κα
τάφυτη πλαγιά που χυνόταν σαν πράσινος καταρράκτης 
κάτω από τα πόδια του και κατέληγε στο δαιδαλώδες φα
ράγγι. Μπορεί το υψόμετρο να ξεπερνούσε τα 1.800 μέτρα, 
αλλά ο ρόχθος του ποταμού έφτανε πεντακάθαρος στα 
αυτιά του. Πήρε μια βαθιά εισπνοή και τα πνευμόνια του 
γέμισαν δροσερό καλοκαιρινό αέρα. Κάθισε πάνω σε έναν 
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μικρό βράχο και άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί στα 
σκουροπράσινα χρώματα του γαλήνιου τοπίου. Μετά από 
λίγα λεπτά, έψαξε στην τσέπη του σακακιού του και έβγα
λε ένα πακέτο τσιγάρα. Το στριφογύρισε λίγο διστακτικά 
στα δάχτυλά του, το ξανασκέφτηκε και τελικά αποφάσισε 
να μην καπνίσει.

Ένα σταχτόμαυρο γεράκι πέταξε άφοβα πάνω από το 
κεφάλι του και προσγειώθηκε με περισσή χάρη στην κορ
φή ενός καμένου από κεραυνό δέντρου, λίγα μέτρα πιο 
πέρα. Γύρισε το κίτρινο μάτι του και κοίταξε διαπεραστικά 
τον οδηγό. Ένα άτυπο κονταροχτύπημα μεταξύ ανθρώπου 
και αγριμιού έλαβε χώρα, αθόρυβο όσο η ανάσα του ουρα
νού και σύντομο όσο ένα πετάρισμα του ματιού. Το αγέρω
χο πουλί άνοιξε τα φτερά του και γλίστρησε στην αγκαλιά 
του απείρου, γνωρίζοντας καλά ότι ο άνθρωπος θα έμενε 
πίσω. Δεν είχε την δύναμη να ακολουθήσει. Η θριαμβευ
τική κραυγή του έσχισε τη σιγαλιά, έπαιξε για λίγο με τα 
θερμά ρεύματα του αέρα και χάθηκε σε γνώριμους ουρα
νούς. 

Ο Γιώργος δέχτηκε την «ήττα» του χαμογελώντας και 
προχώρησε. 

Βάδισε στον πέτρινο διάδρομο που πάνω του έγερναν 
σαν στολίδια πολύχρωμα γεράνια και τριανταφυλλιές. Δεν 
είχε καμία διάθεση να ακούσει την καλόγρια και να καθί
σει στα αυγά του. Άλλωστε, δεν ήταν άνθρωπος που έκανε 
πάντα ό,τι ακριβώς του έλεγαν. Από παιδί ήταν ατίθασος 
και μόνο κοντά στον πατέρα Θεόφιλο μπόρεσε να ηρε
μήσει και να χρησιμοποιεί το μυαλό του πριν μπλέξει σε 
καβγάδες. Η θητεία του στις ειδικές δυνάμεις υποβρυχίων 
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καταστροφών, καθώς και η άριστη γνώση των πολεμικών 
τεχνών που κατείχε είχαν σκληραγωγήσει τον χαρακτήρα 
του και τον είχαν οπλίσει με δύναμη και αποφασιστικότητα.

Βάδιζε θαυμάζοντας το πανέμορφο τοπίο και δίνοντας 
την εντύπωση σε όποιον δεν τον γνώριζε πως ήταν κά
ποιος προσκυνητής ή αμέριμνος επισκέπτης. Όμως ο Γιώρ
γος περπατούσε έχοντας τις αισθήσεις του σε εγρήγορση. 
Ξαφνικά ένιωσε πως κάποιος τον παρακολουθούσε. Είχε 
απόλυτη εμπιστοσύνη στο ένστικτό του, που πολλές φο
ρές τον είχε σώσει από μύριους κινδύνους. Συνέχισε να βη
ματίζει, λίγο πιο ανάλαφρα τώρα, ενώ συγχρόνως τέντωνε 
τα αυτιά του για να πιάσει τον παραμικρό θόρυβο. Κάτι 
ήταν πίσω του, δεν του το έβγαζες από το μυαλό. Απρόσμε
να, ανατρίχιασε ελαφρά κι ετοιμάστηκε να αντιμετωπίσει 
το άγνωστο. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου το μυαλό 
του οργάνωσε τη δράση. Γύρισε απότομα και με αστρα
πιαία κίνηση πέρασε πίσω από τον κορμό του πλατάνου 
που ήταν δίπλα του. Την ίδια στιγμή το όπλο βρισκόταν 
στο χέρι του. Πίσω όμως δεν ήταν κανείς. 

«Άι στο καλό!» μουρμούρισε με το πάθημά του και έκα
νε να βάλει το όπλο στη μέση του. Καθώς όμως έστρεψε το 
βλέμμα του προς την άλλη πλευρά, κοκάλωσε. Μόλις είχε 
βρεθεί αντιμέτωπος με τα φονικά δόντια ενός τεράστιου 
σκύλου, που έστεκε μπροστά του αγριεμένος. Το ζώο ήταν 
τόσο κοντά του, που ο Γιώργος μύριζε τη βαριά ανάσα του. 
Τον κοιτούσε άφοβο μέσα στα μάτια, γρυλίζοντας και δεί
χνοντάς του τα κάτασπρα σουβλερά του όπλα. 
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Έστρεψε αργά το όπλο του στο κεφάλι του ζώου, δίχως 
να τραβήξει το βλέμμα του από το ετοιμοπόλεμο αγρίμι, 
και το σημάδεψε ανάμεσα στα μάτια. Το δάχτυλό του χάι
δεψε τη σκανδάλη. Τώρα αρκούσε μια ελάχιστη πίεση. 

Είχε αποκτήσει το πάνω χέρι. Αν το ζώο έκανε την πα
ραμικρή κίνηση που θα σήμαινε επίθεση, το ίδιο δευτερό
λεπτο θα ήταν νεκρό. Δεν είχε περιθώρια να ρισκάρει. 

«Από πότε οι καλεσμένοι σε μονή καλογραιών φέρνουν 
μαζί τους όπλα;» Η φωνή της αδελφής Μαριάμ ακούστηκε 
σαν κραυγή, διαταράσσοντας τη γαλήνη του τόπου.

«Μάζεψε τον σκύλο!» είπε εκείνος επιτακτικά, δίχως να 
πάρει τα μάτια του από το αγριεμένο σκυλί. 

«Ήσυχα!» φώναξε εκείνη και αμέσως το ζώο χαμήλωσε 
τα αυτιά. Όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό. Ήταν ξεκά
θαρο: η μοναχή είχε επιρροή στον σκύλο. Αναμφίβολα την 
επιρροή του αφεντικού. 
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