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11..
ἩἩ ἀἀρρ��χχήή��ττοοῦῦ��τταα��ξξιι��δδιιοοῦῦ

Κα�θώς�δι�έ�σχι�ζα�τήν�πόρ�τα�τῆς�τά�ξης�ἐ�-
κεῖ�νο�τό�φθι�νό�πω�ρο�τοῦ�1982,�δέν�εἶ�-

χα� τήν� πα�ρα�μι�κρή� ἰ�δέ�α� γιά� τό� μέ�γε�θος� τῆς
ἀλ�λα�γῆς�πού�ἐ�πρό�κει�το� νά� ἐ�πέλ�θει�στή� ζω�ή
μου.�Εἶ�χα�μό�λις�ξε�κι�νή�σει�τίς�με�τα�πτυ�χι�α�κές
μου�σπου�δές�στήν�Ἀ�ρα�βι�κή�καί�Ἰσ�λα�μι�κή�Ἱ�-
στο�ρί�α,�στό�Πα�νε�πι�στή�μι�ο�τοῦ Ὀ�χάι�ο,�ἔ�χον�τας
συμ�πλη�ρώ�σει�κα�ριέ�ρα�πέν�τε�ἐ�τῶν�στή�δη�μο�-
σι�ο�γρα�φί�α�–�δι�ά�στη�μα�τό�ὁ�ποῖ�ο�πε�ρι�ε�λάμ�βα�-
νε�καί�μιά�πε�ρί�ο�δο�δι�α�μο�νῆς�στό�Κά�ι�ρο,�ὅ�που
ἐρ�γα�ζό�μουν�ὡς�δι�ε�θνής�ἀν�τα�πο�κρί�τρια.�Κα�τά
τή�δι�άρ�κει�α�τῆς�ἀ�πο�στο�λῆς�μου�στά�γρα�φεῖ�α
τοῦ Associated�Press�τοῦ�Κα�ΐ�ρου,�ὁ�Πρό�ε�δρος
Anwar�Sadat�θέ�λη�σε�νά�ἐ�πε�κτεί�νει�στά�Ἱ�ε�ρο�-
σό�λυ�μα� τήν� ἱ�στο�ρι�κή� του� ἀ�πο�στο�λή� εἰ�ρή�νης,
πρω�το�βου�λί�α�ἡ ὁ�ποί�α�τε�λι�κῶς�τοῦ�στοί�χι�σε�τή
ζω�ή.�Κά�λυ�πτα�τίς�ἀν�τι�δρά�σεις�τῆς�Αἰ�γύ�πτου
στό�τα�ξί�δι�τοῦ Sadat,�πε�ρι�λαμ�βα�νο�μέ�νων�καί
ὁ�ρι�σμέ�νων� ἐ�λάσ�σο�νας� ση�μα�σί�ας� ἐ�ξε�γέρ�σε�ων
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στήν� πα�λαι�στι�νι�α�κή� κοι�νό�τη�τα� τοῦ� Κα�ΐ�ρου,
καί�ἀρ�γό�τε�ρα�ἔ�γρα�ψα�γιά�τά�ἐ�πα�κό�λου�θα�τῆς
δο�λο�φο�νί�ας�του.�Σέ�πολ�λές�ἀπ’�τίς�συ�νεν�τεύ�-
ξεις�μου,�ἔ�πρε�πε�νά�μέ�συ�νο�δεύ�ει�διερ�μη�νέ�ας,
πράγ�μα�ἐ�νο�χλη�τι�κό:�πῶς�μπο�ροῦ�σα�νά�εἶ�μαι
βέ�βαι�η�ὅ�τι�ἡ ἱ�στο�ρί�α�πού�κα�τέ�γρα�φα�ἦ�ταν�ἀ�-
λη�θι�νή,�ἐ�φό�σον�ἔ�πρε�πε�νά�βα�σί�ζο�μαι�σέ�πλη�-
ρο�φο�ρί�ες�πού ἔ�φτα�ναν�σέ�μέ�να�μέ�σω�τρί�του;
Μέ�τήν�ἐ�πι�στρο�φή�μου�στίς�Ἡ�νω�μέ�νες�Πο�λι�-

τεῖ�ες,�ἄρ�χι�σα�νά�κά�νω�ρε�πορ�τάζ�γιά�πο�λι�τι�κά�καί
δι�ε�θνή�ζη�τή�μα�τα,�πε�ρι�λαμ�βα�νο�μέ�νων�ὁ�ρι�σμέ�νων
ἄρ�θρων�γιά�τήν�κρί�ση�μέ�τούς�ὁ�μή�ρους�στό�Ἰ�ράν*,
γε�γο�νός�πού�ἀ�πο�τέ�λε�σε�ἕ�να�δεύ�τε�ρο�λό�γο�γιά
τήν�ἀ�πό�φα�σή�μου�νά�ἐ�πι�λέ�ξω�τό�συγ�κε�κρι�μέ�νο
πρό�γραμ�μα�σπου�δῶν:�οἱ ἐκ�δό�τες�μου�μέ�ἔ�στει�λαν
στήν�πό�λη�Jessup�τῆς�Πο�λι�τεί�ας�Ἀ�ι�ό�βα,�μέ�ἀφορ�-
μή�τούς�ἑ�ορ�τα�σμούς�γιά�τήν�ἐ�πι�στρο�φή�στήν�πα�-
τρί�δα�τῆς�Catherine�Koob,�μί�ας�ἀπ’�τίς�δι�πλω�μά�-
τες�στήν�Ἀ�με�ρι�κα�νι�κή�Πρε�σβεί�α�τῆς�Τε�χε�ρά�νης
πού�κρα�τεῖ�το�ἀ�πό�τούς�Ἰ�ρα�νούς�ἀ�πα�γω�γεῖς�ἐ�πί
τε�τρα�κό�σι�ες�σα�ράν�τα�τέσ�σε�ρις�ἡ�μέ�ρες. Ἔ�φτα�σα

Σάντρα�Τζόνσον

-10-

*�Πρό�κει�ται�γιά�τή�δι�πλω�μα�τι�κή�κρί�ση�με�τα�ξύ�ΗΠΑ�καί�Ἰ�ράν:
53�Ἀ�με�ρι�κα�νοί�κρα�τή�θη�καν�ὅ�μη�ροι�γιά�444�ἡ�μέ�ρες�(ἀ�πό�τίς�4
Νο�εμ�βρί�ου�1979�ἕ�ως�τίς�20�Ἰ�α�νου�α�ρί�ου�1981),�με�τά�ἀ�πό�κα�τά�-
λη�ψη�τῆς�Ἀ�με�ρι�κα�νι�κῆς�Πρε�σβεί�ας�τοῦ Ἰ�ράν�ἀ�πό�Ἰ�ρα�νούς�ὀ�πα�-
δούς�τῆς�Ἐ�πα�νά�στα�σης�(Σ.τ.Μ.).

??? ????? ??????:Layout 1  4/2/11  16:04  Page 10



στό�ἀ�ε�ρο�δρό�μι�ο�μέ�πλῆ�θος�δη�μο�σι�ο�γρά�φων.�Ἡ
Catherine�Koob�κα�τέ�βη�κε�ἀ�πό�τό�ἀ�ε�ρο�πλά�νο�καί
στά�θη�κε�μπρο�στά�στά�πα�ρα�τεταγ�μέ�να�μι�κρό�φω�-
να γιά�νά�πεῖ�λί�γα�λό�για�στόν�τύ�πο�καί�ὅ�σους�εἶ�-
χαν�ἔρ�θει�νά�τήν�ὑ�πο�δε�χτοῦν.�Τήν�πα�ρέ�λα�βε�κα�-
τό�πιν�ὁ ἀ�δελ�φός�της�γιά�νά�τήν�ὁ�δη�γή�σει,�ἐ�πι�τέ�-
λους,�στήν�οἰ�κο�γέ�νει�ά�της.�Οἱ ἐν�το�λές�πού�εἶ�χα
ἦ�ταν�νά�ἐ�πι�στρέ�ψω�στό�γρα�φεῖ�ο�μέ�μιά�«ἀ�πο�-
κλει�στι�κή»�συ�νέν�τευ�ξη,��κι�ἔ�τσι�εἶ�χα�παρ�κά�ρει�τό
αὐ�το�κί�νη�τό�μου�ἀ�κρι�βῶς�στήν�εἴ�σο�δο�τοῦ ἀ�ε�ρο�-
δρο�μί�ου.�Κα�θώς�ἡ Catherine�Koob�καί�ὁ ἀ�δελ�φός
της�κι�νή�θη�καν�πρός�τό�παρ�κα�ρι�σμέ�νο�τους�βάν,
πά�τη�σα�γκά�ζι�καί�ἄρ�χι�σα�νά�τούς�ἀ�κο�λου�θῶ.�Κα�-
θώς�ὁ�δη�γού�σα�με�σέ�ἐ�παρ�χι�α�κούς�δρό�μους,�δέν
χρει�ά�στη�καν�πο�λύ�γιά�νά�ἀν�τι�λη�φθοῦν�ὅ�τι�εἶ�χαν�ἕ�-
ναν�ἀ�πρό�σκλη�το�ἐ�πι�σκέ�πτη.�Ὁ ἀ�δελ�φός�της�στα�-
μά�τη�σε�τό�βάν�στήν�ἄ�κρη�τοῦ�δρό�μου,�καί�τό�ἴ�διο
ἔ�κα�να�καί�ἐ�γώ.�Μέ�πλη�σί�α�σε�καί�ρώ�τη�σε�θυ�μω�μέ�-
νος�ἐ�άν�οἱ�444�μέ�ρες�ὁ�μη�ρί�ας�τῆς�ἀ�δελ�φῆς�του�δέν
ἦ�ταν�ἀρ�κε�τές.�Τοῦ ἐ�ξή�γη�σα�ὅ�τι�τό�ἐ�παγ�γελ�μα�τι�κό
μου�μέλ�λον�ἐ�ξαρ�τι�ό�ταν�ἀ�πό�μιά�προ�σω�πι�κή�συ�-
νέν�τευ�ξη�καί�πώς�θά�τούς�ἀ�κο�λου�θοῦ�σα�μέ�χρι�νά
τήν�ἔ�χω.�Αὐ�τός�γύ�ρι�σε�πί�σω�στό�βάν�καί�ὕ�στε�ρα
βγῆ�κε�ἔ�ξω�ἡ Catherine�Koob.
Ἄ�νοι�ξε�τήν�πόρ�τα�τοῦ�συ�νο�δη�γοῦ�καί�κά�θι�σε

πλάι�μου.�Ζή�τη�σα�συγ�γνώ�μη�καί�με�τά�ρώ�τη�σα

Ἕνα�παιδί�βαστάει�τόν�οὐρανό
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πῶς�ἡ ἐμ�πει�ρί�α�τῆς�ὁ�μη�ρί�ας�της�τήν�εἶ�χε�ἀλ�λά�ξει
καί�τί�ἔ�νιω�θε�γιά�τούς�ἀ�πα�γω�γεῖς�της.�Μοῦ�εἶ�πε
ὅ�τι�κα�τά�τόν�χρό�νο�τῆς�ὁ�μη�ρί�ας�της,�προ�σευ�χό�-
ταν�πο�λύ�καί�πώς�ἡ ἐμ�πει�ρί�α�της�τήν�εἶ�χε�φέ�ρει
ἐγ�γύ�τε�ρα�πρός�τόν�Θε�ό�ἀ�πό�ὅ�σο�εἶ�χε�πο�τέ�βρε�-
θεῖ.�Δέν�μι�σοῦ�σε�τούς�Μου�σουλ�μά�νους�ἀ�πα�γω�-
γεῖς�της�ἀλ�λά�συ�νέ�πα�σχε�μέ�αὐ�τούς,�κα�θώς,�ὅ�-
πως�ἐ�πε�σή�μα�νε,�μᾶς�ἑ�νώ�νει�ὅ�λους�ἡ�πί�στη�σέ�ἕ�-
να�Θε�ό�ἐ�λέ�ους.
Ἡ�Catherine�Koob�ἄγ�γι�ξε�κά�τι�βα�θύ�μέ�σα�μου,

τήν�ἡ�μέ�ρα�ἐ�κεί�νη.�Ὅ�ταν�μπῆ�κα�στήν�αἴ�θου�σα
σύν�τα�ξης,�ὅ�λοι�μέ�ὑ�πο�δέ�χτη�καν�μέ�ἐ�πευ�φη�μί�ες
γιά�τήν�ἀ�πο�κο�τιά�καί�τήν�ἐ�πι�τυ�χί�α�τῆς�συ�νέν�τευ�-
ξης.�Οἱ ἐ�πευ�φη�μί�ες�δι�ήρ�κε�σαν�μέ�χρι�πού�ἔ�γρα�ψα
γιά� τή�σι�ω�πη�ρή�πνευ�μα�τι�κή�ἀ�φύ�πνι�ση�πού�ἡ
Catherine�Koob�εἶ�χε�πεῖ ὅ�τι�θά�κα�θό�ρι�ζε�τό�ὑ�πό�-
λοι�πο�τοῦ�βί�ου�της.�Πί�στη�στόν�Θε�ό�καί�προ�σευ�-
χή�δέν�κά�νουν�πρω�το�σέ�λι�δα�κα�τά�τούς�ἐκ�δό�τες
μου,�οἱ ὁ�ποῖ�οι�καί�μέ�ἐ�πέ�πλη�ξαν�σφο�δρά�πού�δέν
προ�σπέ�ρα�σα�τό�θέ�μα.�Ἤ�δη�σκε�φτό�μουν�νά�ζη�-
τή�σω�μιά�προ�σω�ρι�νή�ἄ�δει�α,�γιά�νά�πά�ρω�τό�πτυ�-
χί�ο�μου�καί�νά�ἐ�πι�στρέ�ψω�στή�Μέ�ση�Ἀ�να�το�λή.
Ἔ�τσι�ἄρ�χι�σα�νά�ἐ�ξε�τά�ζω�δυ�να�τό�τη�τες�γιά�ὑ�πο�-
τρο�φί�ες�καί,�ὄ�χι�πο�λύ�ἀρ�γό�τε�ρα,�βρέ�θη�κα�στό
campus�τοῦ�Πα�νε�πι�στη�μί�ου�τοῦ Ὀ�χά�ι�ο.

Σάντρα�Τζόνσον
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Ἐ�κεῖ�νο�τό�πρῶ�το�ἀ�πό�γευ�μα,�μπῆ�κα�στήν�τά�-
ξη�τῆς�ἀ�ρα�βι�κῆς�γλώσ�σας�μέ�τόν�πι�ό�ἐ�παγ�γελ�μα�-
τι�κό�μου�«ἀ�έ�ρα»,�φο�ρών�τας�τα�γι�έρ.�Ἤ�θε�λα,�μέ
τήν�ἀμ�φί�ε�ση�καί�τή�συμ�πε�ρι�φο�ρά�μου,�νά�δη�λώ�-
σω�πρός�τά�ἔ�ξω�ὅ�τι�δέν�εἶ�χα�τήν�ἀ�νάγ�κη�κα�νε�-
νός.�Ἐ�πει�δή�εἶ�χα�στό�πα�ρελ�θόν�κά�ποιες�ἐ�ρω�τι�-
κές�ἀ�πο�γο�η�τεύ�σεις,�πί�στευ�α�ὅ�τι�οὐ�δέ�πο�τε�θά�ἔ�-
βρι�σκα�ἕ�ναν�ἄν�τρα�μέ�τόν�ὁ�ποῖ�ο�νά�μπο�ρῶ�νά
μοι�ρά�ζο�μαι�τά�ἴ�δια�ἐν�δι�α�φέ�ρον�τα,�ἕ�ναν�ἄν�θρω�πο
πού�θά�μέ�κα�τα�λά�βαι�νε�καί�θά�μέ�ἄ�φη�νε�νά�κά�-
νω�τήν�κα�ριέ�ρα�μου�χω�ρίς�νά�μέ�ἀν�τα�γω�νί�ζε�ται
ἤ,�ἀ�κό�μα�χει�ρό�τε�ρα,�χω�ρίς�νά�ἐ�πι�χει�ρεῖ�νά�μέ�ἐ�-
λέγ�ξει.�Εἶ�χα�ἐ�πί�σης�ἀ�πο�φα�σί�σει�πώς�δέν�θά�κά�-
νω�παι�διά�για�τί�δέν�θά�ἤ�μουν�κα�λή�μη�τέ�ρα.�Κοι�-
τών�τας�σή�με�ρα�πρός�τά�πί�σω,�δι�α�πι�στώ�νω�μέ�ἐν�-
δι�α�φέ�ρον� πώς� ὅ�λα� ὅ�σα� δι�α�τρά�νω�να� ἦ�ταν� σέ
πλή�ρη�ἀν�τί�θε�ση�μέ�τήν�ἀ�να�τρο�φή�πού�εἶ�χα�λά�βει,
προ�ερ�χό�με�νη�ἀ�πό�μιά�δε�μέ�νη�οἰ�κο�γέ�νει�α�πι�στῶν
Ὀρ�θο�δό�ξων�χρι�στια�νῶν�καί�ἔ�χον�τας�με�γα�λώ�σει
σέ�μιά�ἀ�νά�λο�γη�ἐκ�κλη�σι�α�στι�κή�κοι�νό�τη�τα.�Ἡ�οἰ�-
κο�γέ�νει�α�τοῦ�πα�τέ�ρα�μου�με�τα�νά�στευ�σε�στήν�Ἀ�-
με�ρι�κή�ἀ�πό�τήν�Γκλί�να,�ἕ�να�μι�κρό�σερ�βι�κό�χω�ριό
τῆς�πρώ�ην�Γι�ουγ�κοσ�λα�βί�ας,�καί�ἡ�οἰ�κο�γέ�νει�α�τῆς
μη�τέ�ρας�μου�τα�ξί�δε�ψε�ἀ�πό�τή�Μυ�τι�λή�νη�τῆς�Λέ�-
σβου.�Βα�φτι�σμέ�νη�τήν�ἕ�κτη�ἑ�βδο�μά�δα�τῆς�ζω�ῆς
μου�στόν�ναό�τῆς�Ἀ�να�στά�σε�ως�τῆς�Σερ�βι�κῆς�Ὀρ�-

Ἕνα�παιδί�βαστάει�τόν�οὐρανό
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θό�δο�ξης�Ἐκ�κλη�σί�ας�τοῦ Steubenville�τῆς�Πο�λι�τεί�-
ας�τοῦ Ὀ�χά�ιο,�πή�γαι�να�στήν�ἐκ�κλη�σί�α�αὐ�τή�μέ�χρι
τά�δε�κα�ο�κτώ�μου�χρό�νι�α.�
Κα�θώς�πα�ρα�τη�ροῦ�σα�τούς�συμ�φοι�τη�τές�μου

μέ�σα�στήν�τά�ξη,�ἔ�νιω�σα�νά�μέ�ἑλ�κύ�ει�ἕ�νας�νέ�ος
ἄν�τρας�πού�εἶ�χε�κα�θί�σει�ἥ�συ�χα�πρίν�ἀρ�χί�σει�τό
μά�θη�μα.�Καί�πού�τοῦ ἔ�ρι�ξα�μιά�δεύ�τε�ρη�μα�τιά
εἶ�ναι�ἄ�ξι�ο�ἀ�πο�ρί�ας,�για�τί�σα�φῶς�δέν�ἦ�ταν�ὁ�τύ�-
πος�μου.�Ἀλ�λά�ὅ�ταν�ἄρ�χι�σαν�οἱ�πρῶ�τες�γλωσ�σι�-
κές�ἀ�σκή�σεις,�αὐ�τός�ὁ�νέ�ος,�πού�εἶ�πε�πώς�τόν�ἔ�-
λε�γαν�Duane�Johnson,�γύ�ρι�σε�σέ�μέ�να�ρω�τών�τας
με�ἀ�ρα�βι�στί�πῶς�μέ�λέ�νε.�Κοκ�κί�νι�σα�καί�τραύ�λι�-
σα�μιά�ἀ�πάν�τη�ση.�Ἀ�πό�ἐ�κεί�νη�τή�στιγ�μή,�νι�ώ�σα�-
με�ἕλ�ξη�ὁ ἕ�νας�γιά�τόν�ἄλ�λο.�Ἡ ἀ�λάν�θα�στη�αἴ�-
σθη�ση�ὅ�τι�ὁ�Θε�ός�ἐ�πι�θυ�μοῦ�σε�νά�παν�τρευ�τοῦ�με
προ�έ�κυ�ψε�μέ�σα�μας�πρίν�κἄν�τό�πρῶτο�ραν�τε�-
βού.�Τό�«με�νού»�τοῦ�πρώ�του�αὐ�τοῦ�ραν�τε�βού,
πού�ἔ�γι�νε�στίς�4�Φε�βρου�α�ρί�ου,�ἦ�ταν�ἕ�νας�κα�φές
στήν�κρε�πε�ρί�τῆς�γει�το�νιᾶς,�ὅ�που�κά�τσα�με�σχε�-
δόν�μέ�χρι�τό�ξη�μέ�ρω�μα.�Ἔ�μα�θα�πολ�λά�ἐ�κεῖ�νο�τό
βρά�δυ.�Τό�πλέ�ον�ἐν�τυ�πω�σι�α�κό�ἦταν�ὅ�τι�ὁ Duane
εἶ�χε�μό�λις�τε�λει�ώ�σει�μιά�τε�τρα�ε�τή�στρα�τι�ω�τι�κή
θη�τεί�α�στό�Βε�ρο�λί�νο�καί,�ἐ�δῶ�καί�πε�ρί�που�ἕ�να
μή�να,�εἶ�χε�ἀ�πο�φα�σί�σει�ὅ�τι�θέ�λει�νά�βα�φτι�στεῖ
Ὀρ�θό�δο�ξος.
Ὁ�Duane�βα�φτί�στη�κε,�καί�παν�τρευ�τή�κα�με�τόν
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ἑ�πό�με�νο� Φε�βρου�ά�ρι�ο.� Τρί�α� χρό�νι�α� ἀρ�γό�τε�ρα,
στήν�ἐ�πέ�τει�ο�τοῦ�πρώ�του�ἐ�κεί�νου�ραν�τε�βού,�ἦρ�-
θε�στόν�κό�σμο�ὁ ἀ�γα�πη�μέ�νος�μας�γιός.�Ὁ�Duane
καί�ἐ�γώ�εἴ�χα�με�πά�ρει�τό�Master�μας�τό�1985�καί
ἀ�μέ�σως�με�τά,�στρα�φή�κα�με�σέ�ἀ�να�ζή�τη�ση�προ�-
γράμ�μα�τος�γιά�δι�δα�κτο�ρι�κό.�Ἀρ�γό�τε�ρα�ἀλ�λά�ξα�με
γνώ�μη,�ἀ�πο�φα�σί�ζον�τας�πώς�θέ�λα�με�παι�διά�πε�ρισ�-
σό�τε�ρο�ἀ�πό�κά�θε�τι.�Ἀ�κο�λού�θη�σε�μιά�με�γά�λη�πε�-
ρί�ο�δος�ἐρ�γα�σι�α�κῆς�ἀ�να�ζή�τη�σης�κα�τά�τή�δι�άρ�κει�α
τῆς�ὁ�ποί�ας�ἔ�μει�να�ἔγ�κυ�ος�ἐ�νό�σω�ἀ�κό�μα�σπου�δά�-
ζα�με.�Ὁ�Duane�που�λοῦ�σε�μα�χαί�ρια�ἀ�πό�πόρ�τα�σέ
πόρ�τα�καί�δού�λευ�ε�μέ�χρι�τά�με�σά�νυ�χτα�σέ�ἑ�στι�α�-
τό�ρι�ο�γιά�νά�μπο�ρεῖ�νά�πλη�ρώ�νει�τόν�για�τρό�κα�-
θώς,�ὡς�φοι�τη�τές,�δέν�εἴ�χα�με�ἀ�σφα�λι�στι�κή�κά�λυ�-
ψη�ἰ�α�τρι�κῆς�πε�ρί�θαλ�ψης.�Ἀ�κρι�βῶς�ὅ�ταν�τά�πράγ�-
μα�τα�ἄρ�χι�σαν�νά�στε�νεύ�ουν�οἰ�κο�νο�μι�κά,�μοῦ ἔ�γι�νε
πρό�τα�ση�γιά�μιά�δου�λειά�στήν�πε�ρι�ο�χή�τῆς�Οὐ�ά�-
σιν�γκτον.�Οἱ�γο�νεῖς�μας�ἦρ�θαν�νά�μᾶς�βο�η�θή�σουν
μέ�τή�με�τα�κό�μι�ση,�πα�ρόν�τες�ὅ�πως�πάν�τα�σέ�κά�θε
μεῖ�ζον�γε�γο�νός�τῆς�ζω�ῆς�μας.
Ἡ�προ�ο�πτι�κή�τῆς�με�τα�κό�μι�σής�μας�στήν�Οὐ�ά�-

σιν�γκτον�ἦ�ταν�γιά�ὅ�λους�συ�ναρ�πα�στι�κή.�Οἱ�γο�-
νεῖς�μου�εἶ�χαν�ζή�σει�στή�Βαλ�τι�μό�ρη�γιά�κάμ�πο�-
σα�χρό�νι�α�ἀ�φό�του�ὁ�πα�τέ�ρας�μου�τε�λεί�ω�σε�τή
θη�τεί�α�του�στό�ναυ�τι�κό.�Εἶ�χα�πε�ρά�σει�στή�Βαλ�-
τι�μό�ρη�τά�πρῶ�τα�παι�δι�κά�μου�χρό�νι�α�καί,�ὑ�πό
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μιά�ἔν�νοι�α,�μ’�αὐ�τή�τήν�και�νού�ργια�δου�λειά�ἦ�ταν
σάν�νά�ἐ�πι�στρέ�φω�στό�σπί�τι�μου.�Γιά�και�ρό�με�-
τά�τή�με�τα�κό�μι�σή�μας,�ὁ Duane�δέν�ἔ�βρι�σκε�δου�-
λειά�–�ὑ�πῆρ�χε�σκλη�ρός�ἀν�τα�γω�νι�σμός�ἀ�κό�μα�καί
γιά�τίς�πι�ό�κα�κο�πλη�ρω�μέ�νες�δου�λειές.�Πολ�λοί�ἦ�-
ταν�ἐ�κεῖ�νοι�πού�τόν�ἀ�πέρ�ρι�πταν�λό�γω…�ὑ�περ�βο�-
λι�κῶν�προ�σόν�των.�Ἕ�να�μή�να�με�τά�τή�με�τα�κό�μι�-
ση,�βρῆ�κε�τε�λι�κῶς�δου�λειά�ὡς�συ�σκευ�α�στής�κου�-
τιῶν�σέ�μιά�ἀ�πο�θή�κη�ἠ�λε�κτρο�νι�κῶν�εἰ�δῶν.

*�*�*

Με�τά�ἀ�πό�ἀ�να�μο�νή�πού�κρά�τη�σε�θαρ�ρεῖς�μιά
ὁ�λό�κλη�ρη�ζω�ή,�ἕ�να�πρω�ί�ἔ�σπα�σαν�τά�νε�ρά�μου.�Ὁ
Andrew�ἤ�θε�λε�νά�γεν�νη�θεῖ�μέ�τά�πό�δια�κά�τω.
Με�τά�ἀ�πό�το�κε�τό�πού�δι�ήρ�κε�σε�δε�κα�έ�ξι�ὧ�ρες,�ὁ
για�τρός�ἀ�πο�φά�σι�σε�νά�προ�χω�ρή�σει�σέ�και�σα�ρι�κή
το�μή.�Λί�γα�λε�πτά�ἀρ�γό�τε�ρα,�σή�κω�σαν�ψη�λά�τό
μω�ρά�κι�μου�λέ�γον�τας:�«Ἔ�χεις�ἕ�ναν�γιό!»�–�κι�ἄ�-
κου�σα�τό�κλά�μα�ἑ�νός�ὑ�γι�οῦς�νε�ο�γέν�νη�του.�Δέ�ος
νι�ώ�σα�με�γιά�κεῖ�νο�τό�πλα�σμα�τά�κι�πού�ὁ�Θε�ός
μᾶς�εἶ�χε�χα�ρί�σει.�Ὁ�Andrew�Stanar�Johnson�κοι�-
μή�θη�κε�ὄ�μορ�φα�κι�ὡ�ραῖ�α�κα�τά�τήν�πρώ�τη�του�μέ�-
ρα�στό�νο�σο�κο�μεῖ�ο,�κυ�ρί�ως�λό�γω�τῆς�ἐ�πι�σκλη�ρι�-
δί�ου�πού�μοῦ�εἶ�χαν�κά�νει�πρίν�τόν�το�κε�τό.�Στήν
ἀρ�χή�οἱ�νο�σο�κό�μες�τόν�ἔ�λε�γαν�«ὁ ὑ�πνα�ράς»,�για�-
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τί�κοι�μό�ταν�τό�σο�πο�λύ.�Ὅ�ταν�ξύ�πνη�σε,�τοῦ ἔ�δω�-
σαν�και�νού�ργιο�πα�ρα�τσού�κλι�–�τόν�εἶ�παν�«ὁ�σο�-
φός».�Ἔ�μοια�ζε�ξύ�πνιος,�ἤ�ρε�μος�καί�γε�μά�τος�κα�-
τα�νό�η�ση.
Κά�πο�τε�βγή�κα�με�μέ�τό�μω�ρό�μας�ἀπ’�τό�νο�-

σο�κο�μεῖ�ο� καί� βρε�θή�κα�με� σ’� ἕ�να� δι�α�μέ�ρι�σμα
πλημ�μυ�ρι�σμέ�νο� μέ� λου�λού�δια,� συγ�χα�ρη�τή�ρι�ες
κάρ�τες,�καί�δῶ�ρα.�Ἡ�μη�τέ�ρα�μου�εἶ�χε�κα�θα�ρί�σει
τό�σπί�τι�καί�τό�φα�γη�τό�ψη�νό�ταν�στόν�φοῦρ�νο.
Πῆ�γα�τόν�Andrew�στό�παι�δι�κό�δω�μά�τι�ο,�πού�ἦ�-
ταν�πα�νέ�μορ�φα�στο�λι�σμέ�νο�ἀ�πό�δῶ�ρα�συγ�γε�νῶν
καί�φί�λων.�Μῆ�νες�τώ�ρα�ἀ�τέ�νι�ζα�τού�τη�τήν�κού�-
νια�κι�ἀ�να�ρω�τι�ό�μουν�πῶς�θά�εἶ�ναι�νά�ἀ�πο�θέ�σω
τό�μω�ρό�μου�στήν�ἀγ�κα�λιά�της.�Ἀλ�λά�τήν�ὥ�ρα
πού�ἔ�βα�ζα�τόν�Andrew�στήν�κού�νια,�μέ�κα�τέ�λα�-
βε�πα�νι�κός.�Εἶ�χα�ἕ�να�προ�αί�σθη�μα�ὅ�τι�τό�παι�δί
μου�δέν�θά�πρό�φται�νε�νά�ἐ�νη�λι�κι�ω�θεῖ.�
Ἡ�μη�τέ�ρα�μου�καί�ἐ�γώ�κα�θό�μα�σταν�καί�κοι�-

τού�σα�με�τόν�Andrew�πού�κοι�μό�ταν,�ἀλ�λά�τά
ἔν�το�να�συ�ναι�σθή�μα�τα�κά�πο�τε�ξε�χεί�λι�σαν: Ξέ�-
σπα�σα�σέ�λυγ�μούς.�«Εἶ�ναι�στ’�ἀ�λή�θει�α�ἐ�δῶ;�Εἶ�-
ναι�ἀ�σφα�λής;».�Ἡ�μη�τέ�ρα�μου�μέ�ἠ�ρέ�μη�σε�μέ
λό�για�ἀ�να�κου�φι�στι�κά.�Στα�μά�τη�σα�τά�κλά�μα�τα
μά�ἦ�ταν�ἀ�δύ�να�τον�νά�πα�ρη�γο�ρη�θῶ.�Ὁ�Duane�δέν
εἶ�πε�λέ�ξη,�καί�δέν�τόν�ρώ�τη�σα�τί�σκέ�φτη�κε�γιά�τό
ξέ�σπα�σμά�μου�ἐ�κεῖ�νο�μέ�χρις�ὅ�του�ἀρ�χί�σα�με�νά
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γρά�φου�με�αὐ�τό�τό�βι�βλί�ο.�Ὅ�ταν�τόν�ρώ�τη�σα,�ὁ
Duane�μοῦ�εἶ�πε�αὐ�τό�πού�συ�νέ�βη�ἐ�κεῖ�νο�τό�πρω�ί
στό�παι�δι�κό�δω�μά�τι�ο�ἦ�ταν�κά�τι�πού�τόν�στοί�χει�ω�-
νε�γιά�χρό�νι�α.�Ἐ�κεί�νη�τήν�ὥ�ρα,�κα�τά�λα�βε�ὅ�τι�γνώ�-
ρι�ζα�κά�τι�πού�ἐ�κεῖ�νος�δέν�ἤ�θε�λε�νά�ξέ�ρει.
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22..
ὉὉ��ΘΘεε��όόςς��ἔἔ��ππλλαα��σσεε��ττάά��ππάάνν��τταα��ὄὄ��μμοορρ��φφαα

Με�τά�ἀ�πό�ἐ�κεῖ�νο�τό�πρῶ�το�προ�αί�σθη�μα
γιά�τόν�Andrew,�ἡ�ζω�ή�μας�μπῆ�κε�σέ

ρυθ�μούς�γνώ�ρι�μους�γιά�κά�θε�νέ�ο�γο�νιό.�Ἀ�σχο�λι�ό�-
μα�σταν�μα�ζί�του�μέ�ρα�καί�νύ�χτα,�κα�θώς�δέν�ἦ�ταν
ἀ�συ�νή�θι�στο�νά�μέ�νει�ξύ�πνιος�γιά�δώ�δε�κα�ἤ�καί
δε�κα�έ�ξι�ὧ�ρες�κά�θε�μέ�ρα. Ἀλ�λά�μᾶς�ἀ�να�ζω�ο�γο�-
νοῦ�σε�κα�θη�με�ρι�νά�τό�θαῦ�μα�τῆς�πα�ρου�σί�ας�στή
ζω�ή�μας�ἑ�νός�τό�σο�ὄ�μορ�φου�μω�ροῦ.�Στίς�ἕ�ξι�ἑ�-
βδο�μά�δες,�ὁ Andrew�Stanar�Johnson�βα�φτί�στη�κε
στή�Σερ�βι�κή�Ὀρ�θό�δο�ξη�Ἐκ�κλη�σί�α�τοῦ Steuben-
ville�ὅ�που�εἶ�χα�καί�ἐ�γώ�βα�φτι�στεῖ�καί�ὅ�που�εἴ�χα�-
με�παν�τρευ�τεῖ,�ἐ�γώ�καί�ὁ Duane.�Τό�Andrew�ἦ�-
ταν�τό�με�σαῖ�ο�ὄ�νο�μα�τοῦ Ἕλ�λη�να�παπ�ποῦ�του
ἀπ’�τή�με�ριά�τῆς�μη�τέ�ρας�μου,�καί�τό�Stanar�προ�-
ερ�χό�ταν�ἀπ’�τήν�οἰ�κο�γέ�νει�α�τοῦ�πα�τέ�ρα�μου.�Τά
τρί�α�του�ὀ�νό�μα�τα�ἕ�νω�ναν�τήν�Ὀρ�θό�δο�ξη�κλη�ρο�-
νο�μι�ά�τῆς�οἰ�κο�γέ�νει�ας.
Τά�πρῶ�τα�χρό�νι�α�τοῦ�Andrew�πέ�ρα�σαν�μέ

τα�χύ�τη�τα�ἀ�νε�μο�στρό�βι�λου.�Ἀ�νά�με�σα�σέ�μπιμ�πε�-
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