
Μεγάλη Δευτέρα,
7:30 μ.μ.

Ἡ Εὐγενία κάθεται
στό γραφεῖο της
μπροστά στόν ὑ πο-
λογιστή. Εἶναι ἡ ὥ -
ρα. Σήμερα θά
στείλει στή φίλη

της δυό πετυχημέ-
νες πό ζες μέ τά και-

νούρ για της κρεμα-
στά σκου λαρίκια. Τά ἀ -

γόρασε, γιά νά γιορ τάσει
τό Πάσχα. Σίγου ρα ἡ Βανέσ-

σα θά τά θαυμάσει. Τί ἔχει νά γί-
νει! Καί μετά, θά ἔ χουν ὅλο τό χρόνο
δικό τους, γιά νά ξεδώσουν.

«Ἡ κατάσταση μέ τή μάνα μου δέν
παλεύεται πιά», πληκτρολογεῖ ἀργά τίς
σκέψεις της ἡ Εὐγενία. «Γιά ὅλα ἡ
φταίχτρα εἶμαι ἐγώ. Γιά τούς βαθμούς,
γιατί δέν κάνω δουλειές, για τί δέν πάω
στήν Ἐκκλησία. Μέ τίποτα δέν εἶναι
εὐχαριστημένη. Τί νά κά νω;».

Μεγάλη Παρασκευή, 7:30 μ.μ.
Ὅλοι λείπουν. Μόνη ἡ Εὐγενία συ-

νεχίζει νά ἀντιδρᾶ. Πρώτη φορά Με-
γάλη Παρασκευή, τέτοια ὥρα λείπει
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί, γιά νά ᾿ναι εἰλι-
κρινής, κάπως τῆς φαίνεται αὐτό. Ὅ -
μως, κοίμισε τή συνείδησή της μέ κά-
τι πού τῆς εἶπε ἡ Βανέσσα: «Καί τί θά
βγεῖ μέ μιά φορά πού θά πᾶς στήν Ἐκ -
κλησία; Ἀφοῦ, ἔτσι κι ἀλλιῶς, τέλεια
χριστιανή δέν μπορεῖς νά εἶσαι».

Μόλις εἶχε κλείσει τόν ὑπολογιστή,
ὅταν ἀκούστηκαν καμπάνες. Πένθι-
μες καμπάνες. Σάν ὑπνωτισμένη βγῆ -
κε στό μπαλκόνι. Κοίταξε κάτω. Ἕνα
πλῆθος κεριά, κεριά ἀμέτρητα… Περ-
νοῦσε ὁ Ἐπιτάφιος… Νά κι οἱ μυρο-
φόρες… Μηχανικά ἔκανε τό σταυρό
της. Ξαφνικά, κάτι ξύπνησε μέσα της.
Ἔνιωσε ταραχή. Ἔτρεξε στό κρεβάτι

ά ἀπογεύματα τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδας ἔχει κανονίσει ἡ Εὐγενία
νά κά νει τίς ἐπικοινωνίες της στό chat
room. Τό διάβασμα στό Λύκειο εἶναι
φορτικό, λέει, καί τίς διακοπές τίς ἔ -
χουμε γιά ἀποτοξίνωση! Γιά νά πάει
στήν Ἐκκλησία, οὔτε λόγος! Δέν ἀ -
ντέχει ἄλλο τήν πίεση. Ἡ μητέρα της
τη ρεῖ ὅλες τίς νηστεῖες καί δέν ἀφή-
νει ἀκολουθία γιά άκολουθία καί τό
ἴδιο θά ἤθελε καί γιά τήν κόρη της.
Μέχρι πέρυσι ἡ Εὐγενία ἦταν τό «κα -
λό παιδί» πού ὑπάκουε σέ ὅλα. Φέτος
δέν ξέρει τί τῆς φταίει καί ξε σπᾶ
…στόν ὑπολογιστή καί στή μητέρα.
Κάποια μέρα τῆς τό πέταξε:

— Δέ νηστεύω τή Μεγάλη Ἑβδομά -
δα! Καί στήν Ἐκκλησία δέν πηγαίνω!
Νά τό ξέρεις.

Καί κανόνισε νά συνομιλεῖ μέ τή φί-
 λη της, τή Βανέσσα, κάθε ἀπόγευμα
στίς 7:30, τήν ὥρα τῆς ἀκολουθίας τοῦ
Νυμφίου!! Ἡ Βανέσσα ἦταν ὁ ἄν θρω-
πος πού τήν καταλάβαινε καί μαζί ἔ -
καναν τήν ἐπανάστασή τους στό chat
room.

«Εἴ τις ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην
…»«Εἴ τις ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην
…»
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της, κρύφτηκε μέσα στήν κουβέρτα
καί ξέσπασε σ᾿ ἕνα κλάμα βουβό.

Κυριακή τοῦ Πάσχα
Φορώντας τά κρεμαστά σκουλαρί-

κια της καί κρατώντας τήν ἀναμμένη
λαμπάδα της ἡ Εὐγενία βρίσκεται
στήν ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία.
Δέν τῆς πήγαινε νά συνεχίσει ἄλλο
τήν ἄκομ ψη ἀντίδρασή της. Μάλιστα,
πῆρε καί τήν ἀπόφαση νά μείνει μέχρι
τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας μέ
ὅλη τήν οἰ κο γένεια, ὅπως τό ἔκανε
πάντα. Νιώθει ὅμως λίγο ἄβολα. Κοι-
τάζει δεξιά ἀριστερά. Βλέπει λαμπερά
πρόσωπα. Δίπλα της ἡ μητέρα της ἔ -
χει μιά γαλήνη στό πρόσωπό της καί
μοιάζει μεταρσιωμένη.

— «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πη -
γῆς ἀθανάτου γεύσασθε…». Ἡ μητέ -
ρα πλησιάζει στό Ποτήριο τῆς ζωῆς.
Ἡ Εὐγενία μένει πίσω.

Οἱ ψάλτες ψάλλουν καλλίφωνα. Δο-
κιμάζει νά συγκεντρώσει τό μυαλό
της σ᾿ αὐτά πού ἀκούγονται. Μά δέ
συμμαζεύεται. Πιό εὔκολα τῆς ἔρ χο-
νται στό νοῦ οἱ εἰκόνες καί τά κλίκ
τοῦ ὑπολογιστῆ. Χαϊδεύει ἀμήχανα
τά πλουμιστά σκουλαρίκια της. Μά κι
αὐτά δέν τῆς δίνουν καμιά χαρά. Τώ-
 ρα μετανιώνει εἰλικρινά γιά ὅσα εἶπε
κι ἔ κανε. Μήπως ὅμως εἶναι ἀργά;

Ἡ θεία Λειτουργία βρίσκεται στό τέ-
 λος της. Τώρα ὁ ἀναγνώστης διαβάζει
μέ τόνο πανηγυρικό τόν περίφημο Κα-
τηχητικό λόγο τοῦ Χρυσοστόμου: 

— «Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος…
…Εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω
νῦν τὸ δηνάριον…».

Ἀκούει ἐκστατική. Ὅποιος ἑτοιμάστη-
κε, λέει, ἄς ἀπολαύσει τώρα τό μι σθό
του! Δηλαδή, ἄς χαρεῖ τήν Ἀνάσταση.
Ἑπομένως, ἡ ἴδια, πού… Δέν τολμᾶ
νά τό σκεφθεῖ. Σκύβει τό κεφάλι ἀπό
ντροπή.

— «Εἴ τις ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην, μὴ
φοβηθῇ τὴν βραδυτῆτα…», συνεχίζει
ζωηρά ὁ ἀναγνώστης.

«Τὴν ἑνδεκάτην»! Ἡ καρδιά της
χτυπᾶ δυνατά. «Τὴν ἑνδεκάτην»! Μά…
αὐτό τῆς ταιριάζει! «Τὴν ἑνδεκάτην…».
Ἔχουν κολλήσει οἱ δυό λέξεις στό μυα-
λό της. Καταλαβαίνει πώς αὐ τή εἶναι
ἡ χριστιανή τῆς προτελευταίας ὥρας,
τῆς ἑνδεκάτης. Τή συγχωρεῖ λοιπόν
κι αὐτήν ὁ Δεσπότης Χριστός;

— «Φιλότιμος… ὁ Δεσπότης, δέχε-
ται τὸν ἔσχατον καθάπερ καὶ τὸν πρῶ-
τον… …Συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τά φου
ἀνέτειλε», προχωρεῖ ὁ λόγος. Ἡ Εὐ -
γενία τώρα νιώθει μιά δυνατή συγκί-
νηση. Αἰσθάνεται εὐγνωμοσύνη γι᾿
Αὐτόν πού δείχνει τόση ἀγάπη, τόση
συγκατάβαση στόν ἄνθρωπο καί ὅ -
λους τούς ἐλεεῖ! Ἀλήθεια, σκέπτεται,
πόσο πιό ὄμορφα ἀκόμη θά ἔνιωθε,
ἄν εἶχε ἑτοιμαστεῖ τή Σαρακοστή, ὅ -
πως τῆς ἔλεγε ἡ μητέρα! Δυό δάκρυα
ἔτρεξαν στά μάγουλά της. Τά σκούπι σε
κρυφά. Μήπως αὐτή εἶναι ἡ χαρά τῆς
Ἀνάστασης;

Ἡ θεία Λειτουργία ἔχει τελειώσει
καί τό πλῆθος μέ τίς ἀναμμένες λα-
μπάδες προχωρεῖ πρός τήν ἔξοδο.

— Χριστὸς ἀνέστη!
— Ἀληθῶς ἀνέστη! Παντοῦ ἀκούγο -

νται εὐχές ἀπό χαρούμενα πρόσωπα.
Ἡ Εὐγενία βρίσκεται δίπλα στούς γο-

νεῖς της. Ἡ μητέρα τήν κοιτάζει στά
μάτια.

— Χριστός ἀνέστη, Εὐγενία! τῆς λέ-
ει μέ νόημα.

— Ἀληθῶς ἀνέστη! ἀπαντᾶ ἐκείνη χα-
μογελαστά, καί ντροπαλά, μέ τό βλέμ-
μα πρός τά κάτω, ζητᾶ νά προστατεύ-
σει μέ τό χέρι τή φλόγα τῆς λαμπάδας
της νά μή σβήσει.

Νεφέλη
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