
«Θά μείνουμε ὅλοι μαζί!».
Σά σφήνα τοῦ τρυπάει τό μυαλό ἡ κου-

βέντα τῆς μάνας του. Πόσο τοῦ χτυποῦσε
τά νεῦρα κεῖνο τό «ὅλοι». Τόν ἀναστάτω-
νε, τόν τράνταζε. Δέν τό ἄντεχε. Γι’ αὐτό
ἔπαιρνε τούς δρόμους μέσα στήν κρύα
Θεσσαλονίκη.
Δέν εἶναι σωστοί τρεῖς μῆνες πού μετα-

κόμισαν στή συμπρωτεύουσα, «ὅλοι μα-
ζί!» ὅπως λέει κι ἡ μάνα του. Μεροκαμα-
τιάρα ἡ ἴδια, βρέθηκε ξαφνικά νά ἀνα-
τρέφει μόνη τά δυό παλληκάρια της. Καί
φέτος πού ὁ Νικήτας πέτυχε στό Φυσικό
τοῦ Α.Π.Θ., δέν θά τά ᾽βγαζε πέρα μέ δυό
νοικοκυριά. Ἔτσι θέλοντας καί μή, ξενη-
τεύτηκαν «ὅλοι μαζί!».
— Ὅλοι μαζί!... εἶπε κι ὁ Σταῦρος φω-

ναχτά καθώς κατέβαινε πρός τά Πανεπι-
στήμια.
Χίλιες σκέψεις βασανίζουν τό ἐφηβικό

μυαλό του. Ἔτσι τοῦ ‘ρχεται νά ἀνέβει
στά κάστρα καί νά φωνάξει «κόσμε ψεύ-
τη! πού κλέβεις τή χαρά!». Θέλει νά κλά-
ψει κι ἄς εἶναι ὁλόκληρος ἄντρας 15
ἐτῶν!
— Ὅλοι μαζί! μονολόγησε εἰρωνικά.

Ἤθελε νά τήν πάρει τή φωνή του ὁ Βαρ-
δάρης καί νά τήν πάει... ποῦ ἀλήθεια;...
ποῦ;
Ἀπό τή μέρα πού τούς ἐγκατέλειψε ὁ

πατέρας, πρίν ἕνα ἑξάμηνο, ἔχασαν τά
ἴχνη του. Δέν ἔκαναν κάν τόν κόπο νά τόν
ἀναζητήσουν, ἀφοῦ ἐξάλλου τούς τό ζή-
τησε ὁ ἴδιος: «Μή μέ ψάξετε. Θά βρῶ οἰκο-
γένεια ἄλλη!».
Ἔφτασε στό Φυσικό καί περίμενε τό

Νικήτα. Μιᾶς καί δέν εἶχε τό ἀπόγευμα
φροντιστήριο, θά πήγαιναν μαζί γιά
Χριστουγεννιάτικα μικροψώνια τῆς μά-
νας του. Τί εἰρωνεία! Χριστούγεννα...
Μακριά ἀπό τό σπίτι σου, μακριά ἀπό
συγγενεῖς καί φίλους καί μέ τή ρετσινιά
νά τούς σημαδεύει ἀλύπητα...
— Ἀλλά... ὅλοι μαζί, κατά τ΄ ἄλλα!
Κούρνιασε σ’ ἕνα ὑπόστεγο ἀπό κάτω.

Ἄρχισε πάλι νά φυσᾶ. Εἶχε ἀκούσει γιά
τό κρύο τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλά τέτοιο
δέν τό περίμενε.
Χάζευε γύρω του τήν κίνηση. Φοιτητό-

κοσμος πολύχρωμος, βιαστικός, φωνα-
κλάς.
Σέ μιά στιγμή μιά πόρτα ἄνοιξε πίσω

του καί ξεχύθηκαν μ’ ὁρμή οἱ φοιτητές
ἀπό κάποιο ἐργαστήριο. Σκόνταψαν πά-
νω του καί στό σκόνταμά τους κάποιο
φυλλάδιο τούς ἔπεσε, δίχως νά τό πά-
ρουν εἴδηση. Ἔτρεξε ὁ Σταῦρος νά τό δώ-
σει στόν κάτοχο του.
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— Εὐχαριστῶ, εἶπε τό ψηλό παλληκάρι
κι ἀπρόσμενα τόν ρώτησε: ξέρεις τί εἶναι;
—Ὄχι, ἀπάντησε ξερά ὁ Σταῦρος, ὥρα

νά τόν ὑποψιάζονταν καί γιά περίεργο.
— Πάρ’ το, ἅπλωσε τό χέρι ὁ φοιτητής

καί τοῦ πρότεινε τό περιοδικό. Εἶναι Ὀρ-
θόδοξο, συμπλήρωσε.
— Τί πᾶ νά πεῖ Ὀρθόδοξο; Κι ἄν δέν

ἦταν; ρώτησε μέ ἀδιαφορία.
— Θά πεῖ πώς λέει τήν ἀλήθεια, ἀπά-

ντησε ὁ φοιτητής.
— Ἐσύ πιστεύεις πώς ὑπάρχει ἀλή-

θεια;
— Καί βέβαια. Ἐσύ;
— Τί νά σοῦ πῶ, βρέ φίλε, θά ἤθελα νά

ὑπάρχει, ἀλλά δέν τήν βρῆκα. Ψέμα καί
φρίκη τρώω μιά ζωή! Πῶς τοῦ ‘ρθε νά πεῖ
τόσα πολλά στόν ξένο;
— Μήπως δέν ψάχνεις σωστά; συνέχι-

σε ὁ φοιτητής, πού εἶχε ὄρεξη γιά κουβέ-
ντα. Καί φαινόταν νά ἤξερε πολλά.
Ἦταν ἀπ’ αὐτούς τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς

εἶναι. Ἄν ἦταν ἄλλα χρόνια, δέν θά τόν
ἄφηνε ὁ Σταῦρος νά μιλήσει. Τώρα ὅμως
ἡ ψυχή του πονοῦσε. Κάτι ἔψαχνε ἐδῶ
καί ἕξι μῆνες. Μίλησαν ἀρκετή ὥρα γύρω
ἀπό τήν πίστη, τήν ὕπαρξη καί τή δύναμη
καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ποτέ στό πα-
ρελθόν δέν εἶχε ξανασυζητήσει ἔτσι
«ὀρθόδοξα». Καί πῶς τό ᾽πε ὁ ξένος; «Ὁ
Θεός μπορεῖ νά ἀργεῖ, ἀλλά δέν ξεχνᾶ,
δέν ἐγκαταλείπει». Ἄχ, τούτη ἡ λέξη ἡ
φαρμακερή!...
Στό τέλος ὁ ξένος τοῦ πρότεινε ξανά τό

περιοδικό.
— Λοιπόν, Σταῦρο, τί λές; Τό θέλεις;
Πῆρε βαθιά ἀνάσα ὁ Σταῦρος, τόν κοί-

ταξε ἴσια στά μάτια κι εἶπε μέ ἔνταση:
—Ὄχι, δέν θέλω κάρτες καί περιοδικά

καί λόγια. Θέλω πατέρα! Ἔχεις νά μοῦ
δώσεις πατέρα;
Ντράπηκε πού ξεστόμισε τόν πόνο του

στόν ξένο. Τό μετάνοιωσε αὐτοστιγμεί.
Ἤθελε νά τρέξει, νά φύγει.
Μαρμάρωσε ὁ φοιτητής στήν ἐρώτηση.

Ἀπόμεινε νά τόν κοιτᾶ. Ὕστερα χαμογέ-
λασε κι εἶπε:
— Ναί, ἔχω. Κι εἶναι Μεγάλος καί Παν-

τοδύναμος. Καί μ’ ἀγαπάει πολύ. Νά φα-
νταστεῖς ἦρθε στή γῆ γιά μένα. Καί μέ
κρατάει στά δυνατά Του χέρια καί προ-
χωρῶ στή ζωή. Θέλεις νά Τόν γνωρίσεις;
Θά ἠρεμήσεις, πίστεψέ με. Θέλεις;
Ἄν ἤθελε νά ἠρεμήσει, λέει! Δέν ἀπά-

ντησε. Μέσα του πάλευε. Κατάλαβε. Ὁ
φοιτητής τοῦ μιλοῦσε γιά τό Θεό, κι εἶχε
μιά σιγουριά στό βλέμμα του πού σέ
ἔπειθε, ὅμως...
— Ὅμως τό Θεό δέν τόν βλέπεις..., εἶπε

μέ δισταγμό, κι ἐγώ... θέλω ἕνα πατέρα
πού νά τόν βλέπω... ἄσε τί νά σοῦ λέω,
τώρα;!
— Λοιπόν, Σταῦρο, τώρα πού γνωρι-

στήκαμε θά σοῦ κάνω ἕνα πρωτότυπο
δῶρο, μιᾶς καί ἔρχονται Χριστούγεννα.
Ἕτοιμος;
Παραξενεμένος τόν κοίταξε καί μέ κά-

ποια ἀνυπομονησία μικροῦ παιδιοῦ.
— Τί δῶρο; ρώτησε τάχα ἀδιάφορα.
— Θά σοῦ δώσω τό ὄνομα καί τή διεύ-

θυνση τοῦ π. Νικολάου Φ. Εἶναι ἅγιος
πνευματικός καί πατέρας. Νομίζω θά χα-
ρεῖς, ὅταν τόν γνωρίσεις. Ξέρεις, κάνει
θαύματα μέ τήν προσευχή του...
Δέν πρόλαβε νά ἀντιδράσει, κι ὁ ξένος

σημείωσε πάνω στό περιοδικό τήν διεύ-
θυνση καί τήν Ἐκκλησία, ὅπου ἦταν ἐφη-
μέριος ὁ π. Νικόλαος. Τόν χτύπησε φιλι-
κά στήν πλάτη, εὐχήθηκε «Καλά Χριστού-
γεννα» κι ἔφυγε.
Ἔμεινε νά κοιτάζει τή διεύθυνση πάνω

στό περιοδικό.
— Sorry, ἄργησα! τόν ἔβγαλε ὁ Νικήτας

ἀπό τίς σκέψεις. Φύγαμε. Ποῦ πᾶμε
πρῶτα;
Ξανακοίταξε το περιοδικό ὁ Σταῦρος κι

εἶπε μέ σιγουριά
— Στόν Ἅη-Γιώργη! πίσω ἀπό τή μεγά-

λη πλατεία. Θά σοῦ ἐξηγήσω.
Ν. Α.
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