Η ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΡΩΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ
Πρόλογος της Ρωσικής εκδόσεως
Το ιστορικό αυτό γεγονός δηµοσιεύτηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στο περιοδικό
«Μοσκόβοσκιε Βέντοµοστι» (Τα χρονικά της Μόσχας). Αργότερα κυκλοφόρησε από την Λαύρα
του Οσίου Σεργίου σαν ξεχωριστή έκδοση.
Το εκδοτικό τµήµα της Λαύρας επικοινώνησε µε τον συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος και
επαλήθευσε το γεγονός το οποίο, περιγράφεται στο βιβλίο, λέγοντας ταυτόχρονα ότι ο
άνθρωπος, στον οποίο το γεγονός αυτό συνέβη, στην συνέχεια έγινε µοναχός. Η παρούσα
έκδοση αποτελεί επανεκτύπωση του κειµένου πού δηµοσιεύτηκε στην πόλη Καλούγκα Το 1911.

Α'

Πολλοί άνθρωποι τον αιώνα µας τον αποκαλούν «αιώνα της άρνησης»,
υποστηρίζοντας ότι ή άρνηση είναι το κυρίαρχο πνεύµα της εποχής µας. Η άρνηση αυτή
ίσως είναι µία επιδηµία πού όλους µας ταλαιπωρεί σήµερα. Έκτος όµως από αυτή την
γενική άρνηση υπάρχουν και άλλες όχι λίγες αρνήσεις πού φύτρωσαν στο έδαφος της
δικής µας επιπολαιότητας. Πολλές φορές ίσως αρνούµαστε και κάτι το όποιο δεν το
γνωρίζουµε καθόλου. Δεν το έχουµε σκεφτεί καν και όµως το αρνούµαστε. Μαζεύονται
ένα σωρός ιδέες και θεωρίες, δηµιουργώντας στο κεφάλι µας ένα χάος. Ιδέες από
διάφορες διδασκαλίες, πολλές φορές αντίθετες µεταξύ τους, κάποιες θεωρίες αλλά
τίποτα ορισµένο και συγκεκριµένο. Όλα είναι τόσο επιφανειακά, ασαφή και αόριστα,
ώστε δεν υπάρχει καµιά προοπτική κάτι να καταλάβουµε. Ποιοι είµαστε, σε τι
πιστεύουµε, ποιο ιδανικό έχουµε στην ψυχή µας, και αν το έχουµε. Αυτά για πολλούς
από µας είναι σχεδόν άγνωστα. Το παράξενο όµως είναι ότι ποτέ οι άνθρωποι δεν
αρέσκονται τόσο πολύ στο να συζητούν όπως τώρα, στην εποχή των γραµµάτων.
Δυστυχώς όµως δεν θέλουν να κατανοήσουν τον εαυτό τους. Το λέω αυτό επειδή το
παρατηρώ στους ανθρώπους γύρω µου αλλά και σε µένα τον ίδιο.
Δεν θα περιγράψω όµως εδώ µε λεπτοµέρειες ολόκληρη τη ζωή µου, επειδή αυτό είναι
άσχετο προς το σκοπό µου. Θα προσπαθήσω όµως να περιγράψω τις θρησκευτικές
µου πεποιθήσεις. Μεγάλωσα σε µία ορθόδοξη οικογένεια, οι γονείς µου ήταν άνθρωποι
ευσεβείς. στο σχολείο οπού πήγαινα η απιστία δεν θεωρούνταν χαρακτηριστικό
γνώρισµα µεγαλοφυΐας. Γι' αυτό και δεν υπήρξα µηδενιστής όπως οι περισσότεροι νέοι
της εποχής µου. Ουσιαστικά ήµουν κάτι το απροσδιόριστο: ούτε άθεος ήµουν αλλά ούτε
θα µπορούσα να θεωρήσω τον εαυτό µου άνθρωπο λίγο ή πολύ θρησκευόµενο. Επειδή
κάτι τέτοιο δεν ήταν αποτέλεσµα κάποιων δικών µου προσωπικών πεποιθήσεων αλλά
διαµορφώθηκε κάτω από την επίδραση του περιβάλλοντος, γι' αυτό θα παρακαλούσα
τον αναγνώστη να βρει µόνος του ένα κατάλληλο ορισµό για την προσωπικότητα µου.
Η ταυτότητα µου έγραφε «χριστιανός ορθόδοξος» αλλά ποτέ µου δεν σκέφτηκα αν έχω
ή όχι το δικαίωµα να ονοµάζοµαι έτσι. Ποτέ δεν µου ήρθε στο µυαλό να ερευνήσω τι
απαιτεί από µένα αυτό το όνοµα και αν εγώ ανταποκρίνοµαι σ' αυτές τις απαιτήσεις.
Πάντα έλεγα ότι πιστεύω στον Θεό αλλά αν κάποιος µε ρωτούσε πώς πιστεύω και πώς
πρέπει να πιστεύουµε σ' Αυτόν σύµφωνα µε τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
µέλος της οποίας αποτελούσα και εγώ, αυτό, χωρίς καµιά αµφιβολία, θα µε έβαζε σε

αµηχανία. Αν µε ρωτούσαν, για παράδειγµα, αν υπήρξε ή όχι σωτήρια για µας η
ενανθρώπηση και τα πάθη του Υιού του Θεού ή πώς βλέπω εγώ την Εκκλησία, αν
πιστεύω ή όχι σ' αυτή και στα µυστήρια της, δεν µπορώ να φανταστώ τι ανοησίες θα
µπορούσα να πω. Να και ένα παράδειγµα.
Μια φορά η γιαγιά µου, πού πάντα τηρούσε αυστηρά τη νηστεία, µου έκανε την
παρατήρηση, γιατί εγώ δεν νηστεύω.
- Είσαι γερός και δυνατός, δεν είναι δύσκολο για σένα να νηστεύεις. Πώς ακόµα και ένα
τόσο εύκολο πράγµα πού µας ορίζει η Εκκλησία, δεν θέλεις να το κάνεις;
Ο ορισµός αυτός, γιαγιά µου, δεν έχει νόηµα, της απάντησα. Εσείς τρώτε νηστίσιµα
επειδή το έχετε συνηθίσει, αλλά συνειδητά δεν το κάνει κανείς από σας.
- Γιατί νοµίζεις ότι το να νηστεύεις δεν έχει νόηµα;
- τι διαφορά έχει για τον Θεό αν τρώω ζαµπόν ή καπνιστό ψάρι;
Τέτοιες «βαθιές» σκέψεις είχε ένας µορφωµένος άνθρωπος για την ουσία της νηστείας!
- Τι είναι αυτά πού λες; συνέχισε η γιαγιά. Και πώς µπορείς να το χαρακτηρίζεις
ανοησία, αν ο ίδιος ο Κύριος µας νήστευε; Αυτό µου έκανε µεγάλη εντύπωση και µόνο
µε την βοήθεια της γιαγιάς µου µπόρεσα να θυµηθώ ότι πραγµατικά έτσι γράφει και στο
Ευαγγέλιο. Όπως βλέπετε αν και είχα δείξει αµέλεια να γνωρίσω το γεγονός, ότι και ο
Σωτήρας µας ο ίδιος τηρούσε την νηστεία, επιπλέον είχα και αντιρρήσεις.
Άλλα ας µην σκεφτεί ο αναγνώστης ότι ήµουν λιγότερο σοβαρός από κάποιους άλλους
νέους του κύκλου µου. Ακόµα ένα παράδειγµα. Κάποιος ρώτησε έναν γνωστό µου, µε
τον όποιο εργαζόµασταν µαζί, αν εκείνος πιστεύει στον Χριστό ως Θεάνθρωπο. Εκείνος
απάντησε ότι πιστεύει αλλά από τη συνέχεια της συζήτησης έγινε φανερό ότι αρνείται
την Ανάσταση του Χριστού.
- Με συγχωρείτε, του είπε µία γυναίκα, αλλά είναι παράξενο αυτό πού λέτε. τι νοµίζετε
ότι έγινε µετά µε τον Χριστό; Αν εσείς πιστεύετε ότι Αυτός είναι ο Θεός, τότε πώς είναι
δυνατόν να λέτε ταυτόχρονα ότι Αυτός πέθανε, δηλαδή µε άλλα λόγια ότι έπαψε να
υπάρχει; Όλοι εµείς περιµέναµε ότι θα µας δώσει µία έξυπνη απάντηση, θα µας
παρουσιάσει καινούρια θεωρία περί θανάτου ή θα µας δώσει µία νέα ερµηνεία αυτού
του γεγονότος. και, όµως, τίποτα παρόµοιο. Απλά µας είπε: «Αχ, δεν το σκέφτηκα!».

Β'

Μία παρόµοια ανοησία είχα και εγώ στο νου µου. Θα µπορούσα νά πω ότι κατά την
γνώµη µου πίστευα σωστά στον Θεό. Πίστευα ότι είναι ο Ων, ότι είναι προσωπικός,
παντοδύναµος και αιώνιος. Δεχόµουν ότι ο Άνθρωπος πλάστηκε από αυτόν αλλά δεν
πίστευα στην µετά θάνατον ζωή. και εγώ, όπως και ο γνωστός µου για τον όποίον
µίλησα παραπάνω, δεν καταλάβαινα πως έχω αύτή την εσφαλµένη αντίληψη περί
θανάτου µέχρι νά µου Το δείξει ένα περιστατικό. και αυτό αποτελεί ακόµα ένα δείγµα της
µη σοβαρής σχέσεώς µας γενικά µε τη θρησκεία και ειδικά της δικής µου απροσεξίας σε
ότι άφορά την πνευµατική ζωή.
Έτυχε νά γνωριστώ µε έναν σοβαρό και πολύ µορφωµένο άνθρωπο. Τον συµπαθούσα
πολύ. Εκείνος ζούσε µόνος του και συχνά τον επισκεπτόµουν. Μία φορά πού πήγα νά
τον δω, τον βρήκα νά κάθεται στο γραφείο του και νά διαβάζει την χριστιανική κατήχηση.
- Τι σηµαίνει αυτό, Πρόχορε Αλεξάνδροβιτς (έτσι έλεγαν τον γνωστό µου), θέλετε νά
γίνετε δάσκαλος; τον ρώτησα µε περιέργεια, κοιτάζοντας πρός το βιβλίο πού διάβαζε
εκείνος.
- Όχι, αγαπητέ µου! τι λες, δάσκαλος; Μακάρι νά µπορούσα νά γίνω καλός µαθητής και
όχι εγώ νά διδάξω άλλους. Πρέπει νά προετοιµαστώ για τις εξετάσεις. Ο καιρός
πλησιάζει. Βλέπεις, µέρα µε τη µέρα ασπρίζουν όλο και περισσότερο τά µαλλιά µου.
Κάθε στιγµή µπορεί νά µε καλέσουν, µου απάντησε, όπως και πάντα, µε ένα χαµόγελο
δεν πήρα στα σοβαρά τά λόγια του. Επειδή ήταν άνθρωπος µορφωµένος και πάντα
διάβαζε πολύ, νόµιζα ότι άπλά ψάχνει στην κατήχηση κάποιες πληροφορίες. Αυτός
όµως ήθελε νά µου εξηγήσει ακριβώς τι εννοούσε και µου είπε:
Διαβάζω πολλά και διάφορα σύγχρονα έργα και συναντώ έκεί πολλές ανοησίες, γι' αυτό
και εξετάζω τον εαυτό µου νά µην αποκλείσω από τη σωστή οδό. Γιατί στο τέλος της
ζωής µας µας περιµένουν εξετάσεις, πραγµατικά δύσκολες εξετάσεις, και επιπλέον δεν
θα υπάρξει η δυνατότητα νά τις ξαναδώσουµε.
- Πιστεύετε εσείς σ' όλα αυτά;
- Μα πώς µπορώ νά µην τά πιστεύω;
Τι, πέστε µου αληθινά, µπορεί νά µου συµβεί; Απλά θα διαλυθώ και θα γίνω σκόνη; και
αν όχι; Τότε, µήπως θα υπάρξει η περίπτωση νά κληθώ για νά απολογηθώ για τις
πράξεις µου; Δεν είµαι άψυχο ξύλο, έχω θέληση και διάνοια. Συνειδητά έζησα και
συνειδητά έπραξα όλες τις αµαρτίες µου...
- Δεν καταλαβαίνω, κύριε Πρόχορε Αλεξάνδροβιτς, πώς φύτρωσε µέσα σας η πίστη στη

µετά θάνατον ζωή; Η άποψή µου είναι ότι ο άνθρωπος πεθαίνει και όλα τελειώνουν,
τελεία και παύλα, τον βλέπεις ακίνητο και άψυχο, νά σαπίζει και νά αποσυντίθεται. Πώς
µπορούµε µετά νά µιλάµε για κάποιου είδους ζωή; του είπα εγώ, εκφράζοντας την
γνώµη µου.
- Με συγχωρείται, και για τον Λάζαρο, τον Τετραήµερο, τι νά πούµε; Η ανάσταση του
είναι ένα αναµφισβήτητο γεγονός. Ο ίδιος υπήρξε όµοιος µε µένα άνθρωπος και
πλάστηκε από τον ίδιο πηλό όπως και εγώ.
Τον κοιτούσα και δεν µπορούσα νά αποκρύψω την έκπληξή µου. Είναι δυνατόν ένας
τόσο µορφωµένος άνθρωπος νά πιστεύει σ' αυτά τά αδιανόητα πράγµατα;
Ο Πρόχορος Αλεξάνδροβιτς µε την σειρά του µε κοίταξε µε προσοχή και µετά µε
ρώτησε, µε χαµηλό τόνο:
- Μήπως είστε άπιστος;
- Όχι, γιατί; Εγώ πιστεύω στον Θεό, του απάντησα.
- Και όµως στην µετά θάνατον ζωή πού µας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο δεν πιστεύετε.
Σήµερα ο καθένας τον Θεό τον καταλαβαίνει διαφορετικά, την θεία αποκάλυψη ο
καθένας την κόβει και την ράβει στα µέτρα του. Υπάρχει ακόµα και η ανθρώπινη
αξιολόγηση. Σ' αυτό, λένε πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύουµε, σ' εκείνο µπορούµε και
νά µην πιστεύουµε και σ' ένα τρίτο, λόγου χάρη, δεν υπάρχει κανένας λόγος νά
πιστεύουµε! σαν νά είναι πολλές οι αλήθειες και όχι µία και δεν καταλαβαίνουν ότι σ'
αυτή την περίπτωση πιστεύουν σε κάτι πού είναι προϊόν της δικής τους σκέψης και της
φαντασίας, οπότε δεν µπορούµε πλέον νά µιλάµε για πίστη στο Θεό.
- Μπορούµε, όµως, σε όλα νά πιστεύουµε; Μερικές φορές συναντάµε πολύ παράξενα
πράγµατα...
- Θέλετε νά πείτε ακατανόητα; Προσπαθήστε να καταλάβετε τον εαυτό σας δεν Θα
µπορέσετε. Πρέπει νά καταλάβετε ότι η αιτία είστε εσείς ο ίδιος.
Προσπαθήστε νά µιλήσετε µε έναν απλό άνθρωπο για τον τετραγωνισµό του κύκλου ή
για κάποιο άλλο θέµα από τά ανώτερα µαθηµατικά. Εκείνος δεν θα καταλάβει τίποτα.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι πρέπει νά απορρίψουµε την ίδια την επιστήµη. Βέβαια είναι
πιο εύκολο νά απορρίπτουµε κάτι, αλλά τις περισσότερες φορές από αυτό δεν βγαίνει
κανένα αποτέλεσµα.
Σκεφτείτε λίγο πόσο παράλογο είναι αυτό πού λέτε. Λέτε ότι πιστεύετε στον Θεό αλλά
στη µετά θάνατον ζωή δεν πιστεύετε. Ο Θεός όµως δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων.
Διαφορετικά τι Θεός είναι Αυτός; Άλλωστε για τη ζωή πέραν του τάφου µίλησε ο ίδιος ο

Χριστός. Είναι δυνατόν νά έλεγε ψέµατα; Κανείς όµως, ακόµα και οι χειρότεροι εχθροί
Του, δεν µπόρεσαν νά τον κατηγορήσουν για το ότι κήρυττε ψέµατα. για ποιο λόγο τότε
Αυτός ήλθε στη γη και υπέφερε τόσα πάθη; για ποιο λόγο, - σας ρωτάω -, αν εµείς Θα
διαλυόµαστε και Θα γινόµαστε σκόνη;
Όχι, δεν µπορείτε νά συνεχίσετε νά σκέφτεστε µε αυτόν τον τρόπο. Οπωσδήποτε
πρέπει νά τον διορθώσετε, είπε µε ζήλο. Πρέπει νά κατανοήσετε πόσο σηµαντικό είναι
κάτι τέτοιο. Αν αποκτήσετε σωστή αντίληψη πάνω στο θέµα αυτό τότε η ζωή σας Θα
αλλάξει. Θα γίνει µέσα σας µία κατά κάποιον τρόπο ηθική επανάσταση. Η πεποίθηση
αυτή θα σας στηρίζει και ταυτόχρονα Θα σας παρηγορεί. θα είναι για σας ένα στήριγµα
στον καθηµερινό σας αγώνα.

Γ'

Έβλεπα πώς σ' αυτό πού λέει ο Πρόχορος Αλεξάνδροβιτς υπάρχει κάποια λογική. Όµως
η σύντοµη αυτή συζήτηση δεν µπόρεσε νά µε πείσει νά πιστέψω σε ότι συνήθισα νά
µην πιστεύω εως τώρα. Το µόνο πού έκανε ήταν νά αποκαλύψει αυτή την συγκεκριµένη
γνώµη µου, ή όποία µέχρι εκείνη τη στιγµή παρέµενε κρυµµένη, επειδή δεν έτυχε νά την
αναφέρω σε κάποιον, γιατί δεν είχα ποτέ σκεφτεί σοβαρά γι' αυτό το θέµα. τον Πρόχορο
'Αλεξάνδροβιτς όµως τον ανησυχούσε πάρα πολύ αυτή ή στάση µου.
Ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της βραδιάς γύριζε σ' αυτό το θέµα. Όταν σηκώθηκα για
νά φύγω µου έδωσε νά διαβάσω µερικά βιβλία από την πλούσια βιβλιοθήκη του και µου
είπε:
- Διαβάστε τα οπωσδήποτε. Δεν πρέπει νά παραµείνετε σ' αυτή την κατάσταση. Είµαι
σίγουρος ότι µε Το µυαλό σας γρήγορα Θα καταλάβετε πώς δεν υπάρχει κανένας λόγος
νά µην πιστεύετε στην µετά θάνατον ζωή. Πρέπει όµως νά πιστέψετε όχι µόνο µε το νου
αλλά και µε την καρδιά σας, αλλιώς η πίστη σας αυτή Θα κρατήσει µία µέρα το πολύ και
έπειτα Θα χαθεί. Ο νους µας είναι ένα κόσκινο. Διάφορες σκέψεις και ιδέες περνάνε
µέσα άπ' αυτόν, έρχονται και φεύγουν. Δεν τά κρατάει ο νους, επειδή ο τόπος όπου αυτά
φυλάσσονται βρίσκεται άλλου.
Διάβασα τά βιβλία πού µου είχε δώσει. δεν θυµάµαι αν τά διάβασα όλα. Όµως η

συνήθεια ήταν πιο ισχυρή από τη λογική. Όλα όσα έγραφαν τά βιβλία αυτά ήταν πολύ
πειστικά.
Τά επιχειρήµατα δυνατά και εγώ σχεδόν τίποτα δεν µπόρεσα νά αντιπαραθέσω σ' αυτά,
Μία και οί γνώσεις µου για τά θέµατα θρησκείας ήταν πολύ περιορισµένες. αυτά όµως
δεν µε έκαναν νά αλλάξω τις πεποιθήσεις µου.
Συνειδητοποιούσα πώς αυτές οί πεποιθήσεις µου ίσως ήταν παράλογες. Πίστεψα
απολύτως πώς ήταν αληθινά όλα πού έγραφαν τά βιβλία και όµως δεν βεβαιώθηκα για
την µετά θάνατον ζωή για µένα ο θάνατος ήταν το οριστικό τέλος της ανθρώπινης
ύπαρξης.
Πέρασε λίγος καιρός µετά από τη συζήτηση πού είχα µε τον Πρόχορο Αλεξάνδροβιτς,
για την οποία µιλήσαµε παραπάνω. Εγώ δυστυχώς έπρεπε νά φύγω από την πόλη και
νά αποµακρυνθώ από τον Πρόχορο Αλεξάνδροβιτς. Ποτέ ξανά δεν τον συνάντησα.
Ίσως αυτός επειδή ήταν άνθρωπος πιστός, έξυπνος, πολύ συµπαθητικός και µε
σταθερές αρχές Θα µπορούσε νά µε βοηθήσει νά δω διαφορετικά τη ζωή µου και την
ανθρώπινη ύπαρξη γενικά και νά αλλάξω την λανθασµένη ιδέα µου περί θανάτου. Αυτός
όµως δεν ήταν πια κοντά µου αλλά ούτε και βρέθηκε κάποιος άλλος στη θέση του, πού
θα µπορούσε νά µε καθοδηγήσει. Επειδή ήµουν νέος και µάλιστα όχι πολύ σοβαρός,
όπως το έχω πει, δεν µε απασχολούσαν καθόλου τά προβλήµατα αυτά και γρήγορα
ξέχασα και αυτά πού µου είπε ο Πρόχορο Αλεξάνδροβιτς και αυτόν τον ίδιο...

Δ'
Πέρασαν αρκετά χρόνια. Είναι ντροπή µου και όµως πρέπει νά οµολογήσω πώς δεν
άλλαξα πολύ σ' αυτά τά χρόνια. Ήµουν ήδη άνθρωπος µέσης ήλικίας και όµως δεν
µπορώ νά πω πώς άρχισα νά βλέπω πιο σοβαρά τη ζωή µου. δεν είχα καταλάβει Το
νόηµα της ανθρώπινης ύπαρξης. Το νά προσπαθήσω νά καταλάβω τον εαυτό µου,
ποιος είµαι, ήταν για µένα εκτός πραγµατικότητας. Εξακολουθούσα νά βλέπω την ζωή
υπό το πρίσµα της καθηµερινότητας, όπως άλλωστε την έβλεπαν οι περισσότεροι
άνθρωποι του περιβάλλοντός µου και µε την σχέση µου µε την θρησκεία γινόταν
περίπου το ίδιο. Όπως και στα νεανικά µου χρόνια δεν ήµουν ούτε άθεος αλλά ούτε
συνειδητός πιστός.

Μία φορά το χρόνο πήγαινα στην εκκλησία για νά εξοµολογηθώ και νά κοινωνήσω.
Τέτοιος πιστός ήµουν. Δεν µε απασχολούσαν καθόλου τά θέµατα της θρησκείας και ούτε
µπορούσα να καταλάβω πώς αυτά είναι δυνατόν νά έχουν και το παραµικρό ενδιαφέρον
για κάποιους. Οι γνώσεις πού είχα περί θρησκείας ήταν ελάχιστες, όµως νόµιζα πώς τά
ξέρω όλα και µάλιστα πολύ καλά. Όλα µου φαίνονταν τόσο απλά και κατανοητά και
εποµένως για κάποιον µορφωµένο άνθρωπο δεν υπήρχε, κατά τη γνώµη µου, καµιά
ανάγκη νά κουράζει το µυαλό του µε αυτά. Αύτή ήταν µία άποψη πάρα πολύ
απλοποιηµένη και όµως ευρέως διαδεδοµένη µεταξύ των µορφωµένων ανθρώπων της
εποχής µου. Και είναι αυτονόητο πώς µε τέτοιες προϋποθέσεις δεν µπόρεσε νά υπάρξει
καµιά πρόοδος στην πίστη...

Ε'

Κάποτε από την υπηρεσία µου στάλθηκα στην πόλη Κ. και εκεί αρρώστησα σοβαρά.
Δεν είχα εκεί κανέναν συγγενή κάποιον πού θα µπορούσε νά µε εξυπηρετήσει, και γι'
αυτό αναγκάστηκα νά πάω στο νοσοκοµείο. Οι γιατροί µου είπαν πώς έχω πνευµονία.
τις πρώτες ήµέρες µου στο νοσοκοµείο αισθανόµουν αρκετά καλά ώστε άρχισα νά
σκέφτοµαι πώς για ένα τέτοιο τιποτένιο πράγµα δεν άξιζε ο κόπος νά έλθω στο
νοσοκοµείο. Η ασθένεια όµως προχωρούσε και ο πυρετός άρχισε γρήγορα νά
ανεβαίνει...
Όσο πιο πολύ πλησίαζε, καταλαβαίνω τώρα, η κορύφωση της ασθένειάς µου τόσο
χειρότερα αισθανόµουν. Υπήρχαν στιγµές πού από τον πυρετό δεν έβλεπα τίποτα γύρω
µου. Παρ' όλα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ασθένειάς µου, ούτε µία φορά δέ σκέφτηκα
το θάνατο. Και αυτό, νοµίζω, γιατί πάντα θεωρούσα τον εαυτό µου άνθρωπο πολύ γερό
και δυνατό. Ποτέ πριν δεν αρρώστησα βαριά και για µένα ήταν άγνωστες εκείνες οι
σκέψεις περί θανάτου πού δηµιουργούν στους ανθρώπους οί βαριές ασθένειες.
Ήµουν σίγουρος ότι γρήγορα Θα γίνω καλά και συνεχώς ρωτούσα τον γιατρό, όταν
εκείνος µου έβαζε το θερµόµετρο αν ανεβαίνει ή πέφτει ο πυρετός. Ο πυρετός όµως
ανέβηκε µέχρι ένα ορισµένο σηµείο, εκεί σταµάτησε και δεν κατέβαινε. Πάντα σαν
απάντηση στο ερώτηµά µου αυτό ο γιατρός έλεγε: «σαράντα και εννέα δέκατα»,

«σαράντα ένα», «σαράντα και οκτώ δέκατα».
- Μα είναι δυνατόν, γιατρέ µου, τόσες µέρες το ίδιο πράγµα, του έλεγα µε αγανάκτηση
και στη συνέχεια τον ρωτούσα αν και ή ανάρρωσή µου Θα προχωρήσει µε τέτοιους
αργούς ρυθµούς. Ο γιατρός έβλεπε την ανυποµονησία µου και προσπαθούσε να µε
παρηγορήσει. Μου έλεγε ότι στην ηλικία µου και µε την καλή υγεία πού έχω δεν υπάρχει
λόγος νά ανησυχώ. µε διαβεβαίωνε ότι µε τέτοιες προϋποθέσεις µπορώ πολύ γρήγορα
νά γίνω καλά και ότι ή ανάρρωσή µου Θα διαρκέσει µόνο λίγες µέρες. Πίστεψα
απολύτως σ' αυτά πού µου είπε ο γιατρός. Περίµενα µε ανυποµονησία την κορύφωση
της ασθένειάς µου, µετά την όποία, Όπως πίστευα, γρήγορα θα γινόµουν καλά.
Μία νύχτα αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχηµα: ο πυρετός ανέβηκε υπερβολικά και µε
δυσκολία µπορούσα νά αναπνέω. Αλλά το πρωί η κατάστασή µου άλλαξε. Ξαφνικά
αισθάνθηκα καλύτερα, και µάλιστα τόσο καλά ώστε µπόρεσα νά κοιµηθώ. Όταν
ξύπνησα το πρώτο πράγµα πού πέρασε από το µυαλό µου ήταν η ταλαιπωρία πού
πέρασα τη νύχτα. «Μάλλον αυτή ήταν η κορύφωση της ασθένειας, σκέφτηκα. Ίσως
τώρα πέσει ο πυρετός και σταµατήσει η δύσπνοια».
Όταν είδα νά µπαίνει στο διπλανό δωµάτιο ένας νέος νοσοκόµος τον φώναξα και τον
παρακάλεσα να µου βάλει θερµόµετρο. Φαίνεται, κύριέ µου, πώς σιγά-σιγά συνέρχεστε,
-είπε χαµογελώντας, αφού κοίταξε Το θερµόµετρο, - δεν έχετε πυρετό, η θερµοκρασία
είναι κανονική.
- Σοβαρά; - τον ρώτησα χαρούµενος.
- Ορίστε, µπορείτε και µόνος σας νά δείτε: τριάντα εφτά και ένα. Μου φαίνεται πώς και ο
βήχας δεν σας ενοχλούσε πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πραγµατικά, µόνο τότε πρόσεξα ότι κατά τη νύχτα, µετά τα µεσάνυχτα και το πρωί δεν
έβηχα παρά το ότι ήπια ζεστό τσάι και κουνιόµουν στο κρεβάτι µου, πράγµα πού άλλες
φορές µου προκαλούσε το βήχα.
Στις εννιά ή ώρα ήρθε ο γιατρός. Τον πληροφόρησα ότι δεν αισθανόµουν καλά τη νύχτα
και ότι, κατά τη γνώµη µου, την περασµένη νύχτα η ασθένεια µου έφτασε στην
κορύφωσή της. Του είπα επίσης ότι τώρα αισθάνοµαι καλά, τόσο καλά ώστε το πρωί
µπόρεσα νά κοιµηθώ λίγες ώρες.
- Πολύ ωραία, απάντησε εκείνος, πλησιάζοντας το τραπέζι πάνω στο οποίο βρισκόταν

κάποια χαρτιά τα οποία ήθελε νά δει.
- Συγγνώµη, γιατρέ, νά βάλουµε θερµόµετρο; τον ρώτησε εκείνη τη στιγµή ο νοσοκόµος.
Ο κύριος δεν έχει πυρετό, η θερµοκρασία του είναι κανονική.
- Τι σηµαίνει κανονική; - ρώτησε αµέσως ο γιατρός τον νοσοκόµο, σηκώνοντας το
κεφάλι του και παίρνοντας τά µάτια του από τά χαρτιά. Το βλέµµα του ήταν γεµάτο
απορία.
- Μάλιστα, µόλις τώρα την µέτρησα.
Ο γιατρός του είπε νά µου βάλει ξανά το θερµόµετρο και µάλιστα ο ίδιος πρόσεξε αν
είναι σωστά τοποθετηµένο. Αυτή τη φορά η θερµοκρασία ούτε έφτασε στους τριάντα
εφτά βαθµούς: σταµάτησε στους τριάντα έξι και οκτώ δέκατα.
Τότε ο γιατρός έβγαλε από την τσέπη του ένα δικό του θερµόµετρο, το κατέβασε, το
κοίταξε προσεκτικά για νά βεβαιωθεί ότι λειτουργεί και µου το έβαλε. Και αυτό το
δεύτερο θερµόµετρο έδειξε το ίδιο όπως και το πρωτο.
Πρός µεγάλη µου έκπληξη ο γιατρός δεν χάρηκε καθόλου γι' αυτό το γεγονός, ούτε
έκανε τον κόπο νά µου χαµογελάσει έστω και τυπικά. Έκανε µερικές σπασµωδικές
κινήσεις γύρω από το τραπέζι και βγήκε από το δωµάτιό µου.

ΣΤ'

Σε λίγο ήρθε στο δωµάτιό µου ο γενικός γιατρός του νοσοκοµείου. Μαζί µε τον δικό µου
γιατρό µε ακροάστηκαν και µε εξέτασαν προσεκτικά. Διέταξαν στους νοσοκόµους νά µου
βάλουν αµέσως ένα έµπλαστρο στην πλάτη µου. Έγραψαν µία συνταγή και την έστειλαν
µε έναν νοσοκόµο στο φαρµακεία µε την εντολή νά ετοιµάσουν αµέσως Το φάρµακο.
- Γιατί, γιατρέ µου, τώρα πού εγώ αισθάνοµαι καλά εσείς καίεται την πλάτη µου µε
έµπλαστρα; ρώτησα τον γενικό γιατρό. Μου φάνηκε πώς τον εκνεύρισα µ' αυτή την
ερώτησή µου. Μου απάντησε µε αγανάκτηση:
- Αχ, Θεέ µου! δεν µπορούµε νά σας αφήσουµε στην τύχη σας µόνο επειδή αυτή τη
στιγµή αισθάνεστε καλύτερα! Πρέπει όλες τις ακαθαρσίες πού µαζεύτηκαν µέσα σας σ'
όλο αυτό το διάστηµα νά τις βγάλουµε έξω.

Τρεις ώρες αργότερα ο δικός µου γιατρός µε επισκέφτηκε ξανά. Έλεγξε το έµπλαστρο
στην πλάτη µου και µε ρώτησε πόσες φορές πήρα Το φάρµακο. Τρεις - του απάντησα.
Βήχατε; Όχι, - του απάντησα. - Ούτε µία φορά; Καθόλου.
- Πέστε µου, παρακαλώ, - ρώτησα τον νοσοκόµο ο οποίος σχεδόν πάντα βρισκόταν
δίπλα στο κρεβάτι µου, - τι περιέχει αυτό το φάρµακο; Αυτό µου προκαλεί εµετό. Έχει
διάφορες αποχρεµπτικές ουσίες, - µου είπε.
Εδώ φέρθηκα µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως φέρονται οι σύγχρονοι αρνητές όταν
πρόκειται για θέµατα πίστεως. Ενώ δεν καταλάβαινα τίποτα κατέκρινα στη σκέψη µου
τούς γιατρούς πού µου έδωσαν Το αποχρεµπτικό φάρµακο τη στιγµή πού, κατά τη
γνώµη µου, δεν το χρειαζόµουν καθόλου.

Ζ'

Μιάµιση η δύο ώρες αργότερα µπήκαν στο δωµάτιό µου πάλι γιατροί. Τώρα ήταν τρεις:
οι δύο δικοί µας και ένας τρίτος, ξένος, άνθρωπος λεβεντόκορµος και σπουδαίος. Πολλή
ώρα µε εξέταζαν και µε στηθοσκοπούσαν. Έφεραν και µία φιάλη οξυγόνου. Τι το
χρειάζοµαι τώρα, - τούς ρώτησα.
- Αυτό µας χρειάζεται για νά αερίσουµε λίγο τούς πνεύµονές σας. Μου φαίνεται πώς
αυτοί ψήθηκαν από τον πυρετό, - είπε ο ξένος γιατρός.
- Πέστε µου, γιατρέ, τι διαπιστώσατε στην πλάτη µου και συνέχεια ασχολείστε µ' αυτή;
Τρεις φορές την εξετάσατε και όλη µου την καλύψατε µε έµπλαστρο.
Αισθανόµουν πολύ πιο καλά από ότι τις προηγούµενες ηµέρες. Από τη σκέψη µου δεν
περνούσε τίποτε θλιβερό-θλιβερό. Τίποτα από αυτά πού συνέβαιναν γύρω µου δεν µε
οδήγησαν στο νά συνειδητοποιήσω την πραγµατική µου κατάσταση. Ακόµα και την
παρουσία ενός ξένου γιατρού την θεώρησα σαν έλεγχο ή κάτι παρόµοιο. Δεν είχα καν
σκεφτεί ότι τον κάλεσαν ειδικά για µένα επειδή η κατάσταση της υγείας µου απαιτούσε
σύγκληση ιατρικού συµβουλίου. Την τελευταία αυτή ερώτησή µου την έκανα µε τόσο
αβίαστο και εύθυµο τόνο ώστε κανένας από τούς γιατρούς µου δεν τόλµησε ούτε µε
νύξεις νά µου δώσει νά καταλάβω την καταστροφή πού πλησίαζε. και αλήθεια πώς νά

εξηγήσεις σε έναν άνθρωπο πού ελπίζει ότι του έµειναν µόνο λίγες ώρες ζωής!
- Μα τώρα ακριβώς υπάρχει απόλυτη ανάγκη νά σας φροντίσουµε, - µου απάντησε ο
γιατρός πολύ αόριστα.
Αλλά και αύτή την απάντησή του την ερµήνευσα θετικά. Σκέφτηκα δηλαδή ότι τώρα
αφού πέρασα την κορύφωση της ασθένειας και ή δύναµη της ασθένειας άρχισε σιγάσιγά νά κλονίζεται είναι η κατάλληλη στιγµή πού πρέπει νά χρησιµοποιήσουµε όλα τά
µέσα για νά διώξουµε οριστικά την ασθένεια και νά βοηθήσουµε τον οργανισµό στην
αποκατάσταση της υγείας του.

Η'

Θυµάµαι πώς γύρω στις τέσσερις µε έπιασε ρίγος και εγώ για νά ζεσταθώ τυλίχτηκα µε
µία κουβέρτα. Ξαφνικά αισθάνθηκα πολύ άσχηµα.
Φώναξα τον νοσοκόµο. Με πλησίασε, σήκωσε το κεφάλι µου από το µαξιλάρι και µου
έδωσε την φιάλη µε το οξυγόνο. Κάπου χτύπησε το κουδούνι και σε λίγα λεπτά στο
δωµάτιό µου µπήκε τρέχοντας ο προϊστάµενος των νοσοκόµων και λίγο αργότερα ο
ένας µετά τον άλλον οι δύο γιατροί µας.
Ίσως κάποια άλλη στιγµή όλη η ασυνήθιστη αυτή συγκέντρωση όλου σχεδόν του
προσωπικού του νοσοκοµείου γύρω από το κρεβάτι µου αλλά και ο πολύ λίγος χρόνος
πού χρειάστηκε για νά συγκεντρωθούν, αναµφίβολα Θα µου προκαλούσε έκπληξη και
ίσως Θα µε έφερνε σε αµηχανία. Τώρα όµως έµεινα τελείως αδιάφορος γι' αυτό Το
γεγονός σαν νά µην µε αφορούσε αυτό.
Μία παράξενη αλλαγή έγινε ξαφνικά µέσα µου!
Ενώ πριν από ένα λεπτό ήµουν γεµάτος ζωή, τώρα αν και τά έβλεπα όλα και είχα πλήρη
συνείδηση αυτών πού συνέβαιναν γύρω µου όµως είχα µία τέτοια αδιαφορία και µία
τέτοια αποξένωση πού δεν µπορεί νά περιγραφεί. Αδιανόητη για ένα ζωντανό πλάσµα.
Όλη η προσοχή µου συγκεντρώθηκε σε µένα τον ίδιο. Και εδώ όµως παρατηρούσα µία

παράξενη ιδιοµορφία, µία κατά κάποιο τρόπο διχοτόµηση. Είχα πλήρη συνείδηση του
εαυτού µου και καθαρές τις αισθήσεις µου και όµως ταυτόχρονα έβλεπα τον εαυτό µου
µε τόση αδιαφορία σαν νά είχα χάσει τελείως τις φυσικές αισθήσεις.
Είδα, για παράδειγµα, τον γιατρό πού σήκωσε το χέρι µου για νά µετρήσει τον σφυγµό.
Έβλεπα και κατανοούσα αυτά πού έκανε αλλά δεν αισθανόµουν το άγγιγµα του.
Έβλεπα τούς γιατρούς οι οποίοι µε σήκωσαν στο κρεβάτι και κάτι έκαναν στην πλάτη
µου. Εκεί στην πλάτη µου παρουσιάστηκε το οίδηµα τούς έβλεπα και κατανοούσα αυτά
πού έκαναν. Όµως δεν αισθανόµουν τίποτα, και όχι γιατί είχα χάσει τις αισθήσεις µου,
αλλά γιατί αυτό πού έκαναν δεν µε αφορούσε. Εγώ κλείστηκα κάπου στο βάθος του
εαυτού µου και δεν άκουγα και δεν παρακολουθούσα τίποτα από αυτά πού έκαναν σε
µένα σαν νά αποκαλύφτηκαν ξαφνικά µέσα µου δύο υπάρξεις: Η µία, η πιο σηµαντική, η
οποία ήταν κρυµµένη στο βάθος του εαυτού µου και η άλλη, η εξωτερική πλευρά της
υπάρξεις µου πού ήταν ασφαλώς µικρότερης σηµασίας. Και τώρα ο συνδετικός κρίκος
πού τις ένωνε µεταξύ τους κάηκε ή έλιωσε και αυτές διασπάσθηκαν. Την µία ύπαρξη,
την ισχυρότερη, την αισθανόµουν έντονα, και για την άλλη, την ασθενέστερη,
αδιαφορούσα τελείως. Το ασθενέστερο αυτό στοιχείο ήταν το σώµα µου.
Μπορώ νά φανταστώ πώς λίγες µέρες νωρίτερα θα µε ξάφνιαζε η αποκάλυψη του
εσωτερικού µου εαυτού, άγνωστου µέχρι τότε, πού όµως κατά πολύ υπερείχε του άλλου
µισού, το οποίο, σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις µου, αποτελούσε τον όλο άνθρωπο και το
οποίο τώρα δεν πρόσεχα σχεδόν καθόλου.
Πολύ παράξενη ήταν αυτή η κατάσταση: Ενώ ήµουν ζωντανός, τά έβλεπα, τά άκουγα
και τά κατανοούσα όλα και όµως ταυτόχρονα δεν έβλεπα και δεν κατανοούσα τίποτα,
αισθανόµενος αυτή την απόλυτη αποξένωση.

Θ'

Ο γιατρός µε ρώτησε κάτι, τον άκουσα και κατάλαβα αυτό πού µε ρώτησε αλλά δεν του
απάντησα. δεν απάντησα επειδή για µένα δεν υπήρχε λόγος νά µιλήσω µαζί του. Αυτός
φρόντιζε και ανησυχούσε για µένα, για εκείνο όµως το µισό του εαυτού µου το οποίο δεν
είχε πια για µένα καµιά σηµασία.

Όµως ξαφνικά αυτό το άλλο µου µισό µε έκανε νά το προσέξω! και αυτό έγινε πολύ
απότοµα και µε έναν τρόπο ασυνήθιστο.
Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι κάποια δύναµη µε τραβάει δυνατά πρός τά κάτω. Τά πρώτα
λεπτά αισθανόµουν σαν νά ήταν κρεµασµένα σε όλα τά µέλη του σώµατός µου µεγάλα
βάρη, αργότερα η δύναµη αυτή αυξήθηκε τόσο πολύ πού η λέξη βάρος δεν µπορεί νά
εκφράσει εκείνη την πίεση πού αισθανόµουν. Σ' αυτή την περίπτωση λειτουργούσε ένας
άλλος νόµος της έλξεως, µε δύναµη χίλιες φορές µεγαλύτερη από τη συνηθισµένη.
Μου φαινόταν πώς το κάθε µέλος του σώµατός µου, κάθε τρίχα, κάθε φλέβα και κάθε
κύτταρο έλκονται από κάποια τέτοια δύναµη πού δεν µπορείς νά της αντισταθείς, Όπως
ένας πολύ δυνατός µαγνήτης έλκει κοµµάτια σιδήρου.
Όµως αυτή η αίσθηση όσο δυνατή και νά ήταν δεν µε εµπόδιζε νά σκέφτοµαι και νά τά
καταλαβαίνω όλα. Συνειδητοποιούσα Το παράδοξο αυτής της κατάστασης, είχα και την
αίσθηση πραγµατικότητας, ότι δηλαδή βρίσκοµαι ξαπλωµένος στο κρεβάτι µου, ότι το
δωµάτιό µου βρίσκεται στο δεύτερο όροφο και ότι κάτω από αυτό υπάρχει ένα άλλο
δωµάτιο. Ταυτόχρονα όµως ήµουν σίγουρος ότι αν υπήρχαν κάτω όχι ένα αλλά δέκα
δωµάτια Το ένα πάνω στο άλλο Θα άνοιγαν αυτά για νά περάσω... Προς που;
Κάτω στο βάθος της γης.
Ναι, στο βάθος της γης. Γι' αυτό ήθελα νά ξαπλώσω στο πάτωµα και προσπάθησα νά το
κάνω.
Ψυχορραγεί, άκουσα νά λέει ο γιατρός. Επειδή δεν µιλούσα και ήµουν συγκεντρωµένος
στον εαυτό µου το βλέµµα µου δεν έκφρασε τίποτα και ήταν αδιάφορο. Οι γιατροί
νόµισαν ότι έχασα τις αισθήσεις µου και γι' αυτό µιλούσαν ανοιχτά. Εν τω µεταξύ εγώ
όλα τά καταλάβαινα πολύ καλά.
- «Ψυχορράγημα! Θάνατος! σκέφτηκα εγώ όταν άκουσα αυτά πού έλεγε ο
γιατρός, - Πραγματικά είναι δυνατόν εγώ νά πεθάνω; έλεγα στον εαυτό
μου. - Μα πώς και γιατί;» δεν μπορούσα νά το εξηγήσω στον εαυτό μου.
Ξαφνικά θυμήθηκα τις σκέψεις κάποιων επιστημόνων, πού είχα διαβάσει
κάποτε, αν αληθινά είναι οδυνηρός ο θάνατος. Έκλεισα τά μάτια μου και
συγκεντρώθηκα σ' αυτά πού γίνονταν μέσα μου.

Σωματικούς πόνους δεν είχα και ομως υπέφερα και βασανιζόμουν. Γιατί,
ποια ήταν η αιτία του πόνου; Ήξερα από ποια ασθένεια πεθαίνω. Μήπως
με έπνιγε το οίδημα ή αυτό εμπόδιζε την κανονική λειτουργία της καρδιάς
μου και γι' αυτό υπέφερα; Δεν ξέρω ίσως αυτή ήταν, για τούς γιατρούς, η
αιτία του θανάτου πού με πλησίαζε. Αλλά αυτό δεν με απασχολούσε. Ο
κόσμος αυτός με τούς γιατρούς του και όλους τούς ανθρώπους ήταν πια
ξένος για μένα. Το μόνο πού αισθανόμουν ήταν αυτή ή ανυπέρβλητη έλξη
για την οποία μίλησα παραπάνω.
Αισθανόμουν ότι κάθε στιγμή η έλξη αυτή δυναμώνει και ότι γρήγορα
πλησιάζω και σχεδόν αγγίζω εκείνο το μαγνήτη πού με έλκεε. Ήξερα ότι
μόλις θα τον αγγίξω θα γίνω ένα μ' αυτόν και καμιά δύναμη στον κόσμο
δεν Θα μπορέσει νά με χωρίσει από αυτόν. και όσο πλησίαζε αυτή η
στιγμή τόσο περισσότερο φοβόμουν και τόσο μεγαλύτερο βάρος
αισθανόμουν στην ψυχή μου . Όλη η ύπαρξη μου διαμαρτυρόταν .
Αισθανόμουν ότι δεν είναι δυνατόν να ενωθώ εγώ ολόκληρος μ' αυτό, κάτι
θα μείνει ελεύθερο και αυτό το κάτι με όλες τις δυνάμεις του
προσπαθούσε νά απομακρυνθεί από αυτό το κέντρο έλξεως. Αυτός
ακριβώς ο αγώνας πού γινόταν μέσα μου, μου προκαλούσε τον πόνο και
με βασάνιζε.

ΙΑ'

Βέβαια η σηµασία της λέξης «ψυχορράγηµα» πού άκουσα από τούς γιατρούς µου ήταν
γνωστή. Αλλά τώρα όλα µέσα µου άλλαξαν.
Αν άκουγα αυτή τη λέξη τότε όταν, οι τρεις γιατροί µε εξέταζαν, σίγουρα θα τρόµαζα.
Επίσης είναι σίγουρο ότι, αν δεν γινόταν µέσα µου η παράξενη αυτή αλλαγή και
εξακολουθούσα νά παραµένω στην προηγούµενη κατάσταση, θα ερµήνευα διαφορετικά
όλα όσα συνέβαιναν µέσα µου τώρα. Τώρα, όµως, τα λόγια του γιατρού µου
προκάλεσαν µεν κάποια έκπληξη αλλά όχι φόβο. Δεν αισθανόµουν φόβο όπως

συνήθως αισθάνονται οι άνθρωποι όταν σκέφτονται το θάνατο. Η εξήγηση της
κατάστασης στην όποία βρισκόµουν δεν ταίριαζε καθόλου µε τις πεποιθήσεις πού είχα
στην προηγούµενη ζωή µου.
«Αυτό είναι! Είναι η γη πού µε τραβάει κάτι σκέφτηκα, και αυτό το γεγονός ήταν τώρα
ξεκάθαρο για µένα. - δεν τραβάει όµως εµένα αλλά αυτό που µου έδωσε για ένα χρονικό
διάστηµα. Η γη τραβάει το σώµα η το ίδιο το σώµα από µόνο του θέλει να πάει στη γη;»!
Αυτό πού προηγουµένως µου φαινόταν πολύ φυσικό και σίγουρο, ότι δηλαδή µετά το
θάνατο θα διαλυθώ και θα γίνω σκόνη, τώρα µου φαινόταν παράλογο και αντίθετο µε
τούς νόµους της φύσεως.
«Όχι, δεν Θα χαθώ ολοκληρωτικά», - φώναξα δυνατά και προσπάθησα νά απαλλαγώ
από τη δύναµη πού µε έλκυε, και ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν αισθάνοµαι πια αυτή την
έλξη.
Άνοιξα τα µάτια µου. Στην µνήµη µου αποτυπώθηκαν µε όλες τις λεπτοµέρειες όλα αυτά
πού είδε εκείνη τη στιγµή.
Είδα ότι στέκοµαι µόνος µου στη µέση του δωµατίου, στα δεξιά µου είδα το προσωπικό
του νοσοκοµείου πού µαζεύτηκε γύρω από το κρεβάτι µου, σχηµατίζοντας ηµικύκλιο.
Κρατώντας τά χέρια πίσω στεκόταν ο γενικός γιατρός του νοσοκοµείου και µε προσοχή
κοίταζε κάτι πού δεν µπόρεσα νά το δω εγώ, επειδή οι άλλοι µε εµπόδιζαν. Δίπλα του
στεκόταν ένας γέρος νοσοκόµος λίγο σκυµµένος µπρος πού κρατούσε στα χέρια του µία
φιάλη οξυγόνου και δεν ήξερε τι νά την κάνει, νά την πάει έξω ή νά την κρατήσει επειδή,
ίσως, θα µπορούσε νά χρειαστεί. Ένας άλλος νέος νοσοκόµος σκυµµένος κρατούσε κάτι
το οποίο δεν µπόρεσα νά δω διότι µε εµπόδιζε ο ώµος του, είδα µόνο λίγο το µαξιλάρι
µου.
Αυτό µου φάνηκε περίεργο. Εκεί πού στεκόταν αυτή η οµάδα ανθρώπων ήταν το
κρεβάτι µου. Ποίο πράγµα τώρα τραβούσε την προσοχή τους, τι κοίταζαν αυτοί, αν εγώ
τώρα δεν ήµουν εκεί, αλλά στεκόµουν στη µέση του δωµατίου;
Πλησίασα και κοίταξα εκεί όπου κοιτούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι: εκεί πάνω στο
κρεβάτι βρισκόµουν εγώ.

ΙΒ'

Δέ φοβήθηκα όταν είδα τον εαυτό µου, απορούσα όµως, πως είναι δυνατόν νά γίνεται
κάτι τέτοιο! Αισθάνοµαι ότι είµαι εδώ, αλλά και εκεί συγχρόνως.
Κοίταξα τον εαυτό µου. Δέ χωρούσε αµφιβολία,
Ότι αυτός ήµουν εγώ, ακριβώς όπως ήµουν και προηγουµένως.
Ήθελα µε το δεξιό µου χέρι νά πιάσω το αριστερό. Το ένα χέρι πέρασε µέσα από Το
άλλο. Προσπάθησα νά πιάσω µε τά χέρια τη µέση µου, και πάλι τά χέρια µου πέρασαν
µέσα από Το σώµα µου σαν νά υπήρχε στη θέση του ένα κενό.
Το γεγονός αυτό µου προξένησε µεγάλη έκπληξη. Ήθελα κάποιος νά µε βοηθήσει νά
καταλάβω τι γίνεται. Έκανα δύο-τρία βήµατα και άπλωσα το χέρι µου για νά πιάσω το
χέρι του γιατρού. Όµως είχα την αίσθηση ότι περπατώ κάπως παράξενα, τά πόδια µου
δεν πατούσαν ατό έδαφος. Το χέρι µου παρ' όλη την προσπάθειά µου δεν κατάφερε νά
αγγίξει το χέρι του γιατρού. Δέκα-δεκαπέντε εκατοστά µου έµειναν και όµως δεν
µπόρεσα νά τον αγγίξω.
Προσπάθησα νά στηριχτώ καλά στό πάτωµα. Το σώµα µου µε υπάκουε και κατέβαινε
κάτω, όµως µου ήταν αδύνατο νά σταθώ στο πάτωµα όπως επίσης και νά πιάσω το
σώµα του γιατρού. Και πάλι σ' αυτήν την περίπτωση µου έµεινε µόνο τόσο λίγη
απόσταση την όποία όµως µε τίποτα δεν µπόρεσα νά καλύψω.
Τότε θυµήθηκα ένα περιστατικό. Πριν λίγες µέρες είδα πώς µία νοσοκόµα για νά
προφυλάξει το φάρµακό µου έβαλε Το µπουκαλάκι πού περιείχε το φάρµακο µέσα σε
µία κανάτα µε κρύο νερό, όµως επειδή υπήρχε πολύ νερό µέσα στην κανάτα και επειδή
το µπουκαλάκι ήταν πολύ ελαφρό, αµέσως αναδύθηκε. Η νοσοκόµα επειδή δεν
κατάλαβε τι γίνεται προσπάθησε για δεύτερη φορά και τρίτη φορά νά το βάλει µέσα. Το
κρατούσε και µε το δάκτυλό της αλλά µόλις το σήκωνε, το µπουκαλάκι αµέσως
αναδυόταν.

Το ίδιο προφανώς γινόταν και µε µένα στην τωρινή µου κατάσταση. Τώρα για µένα ο
αέρας ήταν πολύ πυκνός.

ΙΓ'

Μα τι επιτέλους συμβαίνει;
Φώναξα το γιατρό. Όµως η ατµόσφαιρα γύρω µου ήταν ήδη τελείως διαφορετική: δεν
µπορούσε καν νά µεταδώσει τη φωνή µου. Κατάλαβα τότε τον πλήρη αποχωρισµό µου
από το περιβάλλον, την παράξενη µοναξιά µου και µε έπιασε πανικός. Ήταν πραγµατικά
φρικτή αυτή η παράξενη µοναξιά µου. Αν ο άνθρωπος χάνεται στο δάσος η
καταποντίζεται στο πέλαγος, αν καίγεται στη φωτιά η βρίσκεται στην αποµόνωση, ποτέ
δεν χάνει την ελπίδα. Ξέρει ότι µπορεί νά ακουστεί. Ξέρει ότι αν κάποιος Θα ακούσει την
κραυγή του µπορεί νά τον βοηθήσει. Η µοναξιά του θα κρατήσει µόνο µέχρι εκείνη τη
στιγµή πού θα δει κάποιο ζωντανό πλάσµα. Θα µπει ο φύλακας στο κελί του και αυτός
µπορεί νά του µιλήσει, νά του πει αυτό πού θέλει και εκείνος νά τον καταλάβει.
Αλλά νά βλέπεις γύρω σου ανθρώπους, νά τους ακούς και νά καταλαβαίνεις τι λένε και
ταυτόχρονα νά ξέρεις ότι σε καµιά περίπτωση δεν θα ακούσουν τη φωνή σου και ότι δεν
µπορείς νά περιµένεις βοήθεια, αν θα χρειαστεί, από τέτοια µοναξιά σηκώνεται ή τρίχα
και παγώνει το αίµα στις φλέβες. Προτιµότερο είναι νά βρίσκεσαι σε κάποιο ερηµονήσι
παρά νά αισθάνεσαι τέτοια µοναξιά. Εκεί µε τη φύση θα µπορούσες τουλάχιστον νά
επικοινωνείς. σε µένα µόνο αυτή η στέρηση της δυνατότητας νά επικοινωνώ µε τον
γύρω κόσµο, πού δεν είναι φυσική για τον άνθρωπο, µου προκαλούσε τέτοιο τρόµο και
τέτοια αίσθηση αδυναµίας πού σε καµιά άλλη περίπτωση, νοµίζω, ο άνθρωπος δεν
µπορεί νά αισθανθεί και πού είναι δύσκολα νά την περιγράψω µε τά λόγια. Εγώ όµως
δεν υποχώρησα: προσπάθησα µε διάφορους τρόπους νά τούς κάνω νά µε προσέξουν
άλλα όλες οί προσπάθειές µου δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα και µε οδήγησαν σε
πλήρη απελπισία. «είναι δυνατόν νά μην με βλέπουν;» σκεφτόµουν
απελπισµένος. Ξανά και ξανά πλησίαζα τούς ανθρώπους πού στέκονταν γύρω από το
κρεβάτι µου. Όµως κανένας από αυτούς δέ γύριζε και δεν µε πρόσεχε, κοιτούσα µε
απορία τον εαυτό µου και δεν µπορούσα νά καταλάβω γιατί δεν µε έβλεπαν, ήµουν ο

ίδιος: όπως και προηγουµένως. Αλλά, όταν πάλι προσπάθησα νά ψηλαφίσω
το σώμα μου, το χέρι μου έσκισε τον αέρα- «δεν είμαι φάντασμα, έχω
πλήρη αίσθηση της πραγματικότητας, το σώμα μου ειναι πραγματικό και
όχι μία απατηλή οφθαλμαπάτη», σκεφτόμουν και ξανά κοιτούσα με
προσοχή τον εαυτό μου. δεν χωρούσε αμφιβολία ότι το σώμα μου ήταν
πραγματικό, επειδή καθαρά . Έβλεπα ακόμα και Το πιο λεπτό σημάδι
πάνω του. Η εξωτερική του εμφάνιση έμεινε η ίδια, πιθανώς όμως
άλλαξαν οί ιδιότητές του. Ήταν αδύνατον πλέον νά το αγγίξω και ο γύρω
αέρας έγινε πια πολύ πυκνός για το σώμα μου και δεν επέτρεπε την
επαφή του με τά πράγματα.
«Πνευµατικό σώµα, έτσι νοµίζω λέγεται αυτό, πέρασε από το µυαλό µου. Γιατί όµως, τι
συνέβη µε µένα;» αναρωτιόµουν, προσπαθώντας νά θυµηθώ κάτι για παρόµοιες
καταστάσεις και παράξενες αλλαγές στους ασθενείς ανθρώπους...

ΙΔ'

Όχι, δεν µπορούµε νά κάνουµε τίποτα! τελείωσαν όλα! είπε αυτή τη στιγµή ένας από
τούς γιατρούς µε απελπισία, φεύγοντας από Το κρεβάτι πάνω στο όποίο βρισκόταν ο
άλλος µου εαυτός.
Στενοχωριόµουν πολύ για το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνταν µε τον άλλο εαυτό
µου, τον όποίο εγώ δεν αισθανόµουν καθόλου και πού για µένα δεν υπήρχε πια, ενώ
καθόλου δεν πρόσεχαν τον άλλο, τον πραγµατικό εαυτό µου, ο οποίος τά αισθανόταν
όλα, βασανιζόταν από το φόβο της αβεβαιότητας και χρειαζόταν την βοήθειά τους.
«Γιατί δεν µε αναζητούν, πραγµατικά δεν καταλαβαίνουν ότι εγώ δεν βρίσκοµαι εκεί;»
σκεφτήκαµε δυσαρέσκεια και πλησίασα το κρεβάτι µου για να δω εκείνο τον εαυτό µου ο
όποίος εις βάρος του πραγµατικού εαυτού µου τραβούσε την προσοχή αυτών των
ανθρώπων.

Τον κοίταξα και τότε για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι αυτό πού µου συνέβη, στη γλώσσα
µας, στη γλώσσα των ζωντανών ανθρώπων, ονοµάζεται θάνατος! Η σκέψη αυτή µου
ήλθε στο µυαλό επειδή το σώµα πού ήταν ξαπλωµένο στο κρεβάτι φαινόταν σαν πτώµα:
Ήταν ακίνητο, άψυχο, µε πρόσωπο χλωµό σαν το κερί. Τά µελανά χείλια ήταν σφιγµένα.
Αυτό µου θύµισε έντονα άλλα πτώµατα πού είχα δει άλλοτε στη ζωή µου. Εκ πρώτης
όψεως µπορεί νά φανεί παράξενο Το ότι µόνο τότε, όταν είδα το άψυχο σώµα µου,
κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη σε µενα και πραγµατικά αν εξετάσουµε προσεκτικά αυτά
πού Αισθανόµουν εκείνη τη στιγµή Θα γίνει κατανοητή αυτή η αµηχανία µου.
Στο νου µας η λέξη «θάνατος» συνδέεται αδιάρρηκτα µε τον αφανισµό και µε το τέλος
της ζωής. Αλλά πώς ήταν δυνατόν εγώ νά σκέφτοµαι ότι πέθανα όταν, ούτε για ένα
λεπτό, δεν έχασα την αυτοσυνειδησία µου, όταν αισθανόµουν τον εαυτό µου ζωντανό
και είχα µάλιστα και την ικανότητα νά ακούω, νά βλέπω, νά αισθάνοµαι, νά κινούµαι, νά
σκέφτοµαι και νά µιλάω; για ποιο αφανισµό µπορεί νά γίνεται λόγος όταν πολύ καλά
έβλεπα τον εαυτό µου και ταυτόχρονα συνειδητοποιούσα το παράδοξο της κατάστασης
στην οποία βρέθηκα; Ακόµα και τά λόγια του γιατρού «όλα τελείωσαν» δεν τράβηξαν την
προσοχή µου, ούτε µε ανάγκασαν νά καταλάβω τι µου συνέβη, διότι αυτό πού µου
συνέβη δέ συµφωνούσε καθόλου µε την αντίληψη πού έχουµε περί θανάτου!
Η αποξένωση από το περιβάλλον και ο διχασµός της προσωπικότητάς µου θα
µπορούσε νά µε κάνει νά ερµηνεύσω το συµβάν, αν πίστευα ότι υπάρχει η ψυχή και αν
ήµουν άνθρωπος θρησκευόµενος. Όµως τέτοιες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν µε
οδηγούσαν µόνο οι αισθήσεις µου. Αυτή η αίσθηση ότι είµαι ζωντανός ήταν τόσο καθαρή
πού όλα τά παράξενα αυτά φαινόµενα µου προκαλούσαν έκπληξη και µόνο δεν ήµουν
σε θέση νά συνδέσω αυτό πού αισθανόµουν µε τη συνηθισµένη αντίληψη περί θανάτου,
δεν ήταν δυνατόν, έχοντας πλήρη αυτοσυνειδησία, νά σκέφτοµαι πώς δεν υπάρχω.
Αργότερα πολλές φορές άκουσα από θρησκευόµενους ανθρώπους, αυτούς δηλαδή πού
δεν αρνούνται την ύπαρξη της ψυχής και της µετά θάνατον ζωής, ότι η ανθρώπινη ψυχή
µόλις ελευθερωθεί από το φθαρτό σώµα αµέσως γίνεται πάνσοφη. Τίποτε δεν είναι
ακατανόητο ή παράξενο γι' αυτή στην καινούρια της ζωή, στον καινούριο τρόπο
ύπαρξής της. Όχι µόνο αµέσως προσαρµόζεται στους καινούριους νόµους του άλλου
κόσµου πού της αποκαλύπτεται και την αλλαγµένη ύπαρξή της αλλά όλα αυτά είναι τόσο
οικεία γι' αυτήν, ώστε αισθάνεται το πέρασµα αυτό σαν επιστροφή στην πραγµατική της
πατρίδα και στην φυσική της κατάσταση. Αυτή η πεποίθηση στηρίζεται κυρίως στο

γεγονός ότι η ψυχή είναι πνεύµα και για το πνεύµα δεν µπορούν νά υπάρχουν
περιορισµοί πού υπάρχουν για έναν σαρκικό άνθρωπο.

ΙΕ'

Η σκέψη αυτή είναι τελείως εσφαλµένη. Από την παραπάνω περιγραφή ο αναγνώστης
βλέπει ότι µετατέθηκα σ' αυτόν τον καινούριο κόσµο ακριβώς ο ίδιος, όπως έφυγα από
τον παλαιό, µε τις ίδιες σχεδόν ικανότητες, ιδέες και γνώσεις πού είχα ζώντας στη γη.
Όταν ήθελα νά κάνω αισθητή την παρουσία µου χρησιµοποιούσα τούς τρόπους πού
συνήθως χρησιµοποιούν όλοι οι ζωντανοί άνθρωποι, δηλαδή φώναζα τούς άλλους, τούς
πλησίαζα, προσπαθούσα νά τούς αγγίξω ή νά τούς σπρώξω. Όταν πρόσεξα ότι το
σώµα µου έχει καινούριες ιδιότητες, αυτό µου φάνηκε παράξενο.
Εποµένως οι κατηγορίες µε τις οποίες σκεφτόµουν παρέµειναν οι ίδιες, ειδάλλως αυτά
πού γίνονταν δεν θα µου φαίνονταν παράξενα και για νά βεβαιωθώ, ότι το σώµα µου
πραγµατικά υπάρχει, δεν θα χρησιµοποιούσα τούς συνηθισµένους τρόπους.
Ακόµα, όταν κατάλαβα ότι πέθανα, δεν συνειδητοποίησα κατά κάποιον καινούριο τρόπο
την αλλαγή πού µου έγινε και απορώντας αποκαλούσα το σώµα µου «πνευµατικό» ή
ξαφνικά µου ερχόταν η σκέψη, ότι πιθανώς τέτοιο ήταν το σώµα των πρωτοπλάστων και
οι δερµάτινοι χιτώνες πού τούς δόθηκαν µετά την πτώση και για τούς οποίους µιλάει η
Βίβλος είναι πιθανώς αυτό το φθαρτό σώµα, πού τώρα είναι ξαπλωµένο πάνω στο
κρεβάτι και σε λίγο καιρό θα µεταβληθεί σε σκόνη. Με λίγα λόγια, προσπαθώντας νά
καταλάβω το γεγονός πού συνέβαινε το εξηγούσα σύµφωνα µε γήινα κατηγορήµατα και
έννοιες. και αυτό είναι φυσικό. Η ψυχή βέβαια είναι πνεύµα αλλά πνεύµα πού πλάστηκε
για νά ζει µαζί µε το σώµα. Τότε πώς µπορεί γι' αυτήν το σώµα να είναι φυλακή και
δεσµά, νά την αιχµαλωτίζει και νά την αναγκάζει νά ζει µε έναν τρόπο πού είναι ξένος
πρός τη φύση της;
Όχι, το σώµα είναι η αρµοδιότερη κατοικία της ψυχής. Γι' αυτό όταν η ψυχή έρχεται στον
καινούριο κόσµο, όπως εγώ τώρα, βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο ανάπτυξης και ωριµότητας

πού έφτασε επειδή έζησε στο σώµα και αυτή η ζωή µέσα στο σώµα είναι φυσική για την
ψυχή.
Βεβαίως αν ο άνθρωπος στην ζωή του ήταν πνευµατικά καλλιεργηµένος και είχε και
προθυµία πνευµατική, τότε στον καινούριο αυτό κόσµο τά περισσότερα πράγµατα Θα
είναι γι' αυτόν οικεία και γι' αυτό και πιο κατανοητά από ότι στην ψυχή εκείνου του
ανθρώπου πού ποτέ στη ζωή του δεν µελέτησε τον άλλο κόσµο. Και ενώ η πρώτη, όταν
θα βρεθεί εκεί, θα είναι αµέσως σε θέση, ας που µε, νά διαβάσει, έστω αργά και
συλλαβίζοντας τις λέξεις, η άλλη θα πρέπει νά αρχίσει από το αλφάβητο, όπως στην
περίπτωσή µου. Θα χρειαστεί χρόνος αρκετός για νά συνειδητοποιήσει το γεγονός αυτό,
το οποίο ποτέ δεν το είχε σκεφτεί και για νά γνωρίσει την χώρα όπου βρέθηκε και την
οποία ποτέ πριν δεν είχε επισκεφτεί νοερός.
Όταν αργότερα ενθυµούµουν την κατάσταση στην οποία βρέθηκα, έβλεπα ότι ο νους
µου λειτουργούσε τότε µε τόση δύναµη και ταχύτητα, ώστε, όπως µου φαινόταν, δεν
χρειαζόταν καθόλου χρόνος για νά σκεφτώ, νά συγκρίνω ή νά θυµηθώ κάτι. Μόλις κάτι
εµφανιζόταν µπροστά µου η µνήµη µου διαπερνώντας το παρελθόν έβρισκε και έβγαζε
στην επιφάνεια ακόµα και τις ελάχιστες γνώσεις πού είχα για το συγκεκριµένο θέµα.
Αυτό πού κάποτε θα µου προκαλούσε απορία, τώρα µου φαινόταν ξεκάθαρο. Μερικές
φορές ίσως αναγνώριζα και κάτι πού µου ήταν άγνωστο, όχι όµως πριν το δουν τά µάτια
µου.
Σ' αυτό και µόνο συνίστατο ή ιδιαιτερότητα των ικανοτήτων µου, εκτός, βέβαια, από
εκείνες πού υπήρχαν ως αποτέλεσµα της αλλαγής της φύσεώς µου.

ΙΣΤ'

Συνεχίζω τώρα την περιγραφή της απίστευτης αυτής περιπέτειας. Είναι απίστευτο! Αν
όµως µέχρι τώρα το γεγονός αυτό σας φαίνεται απίστευτο, τότε η παρακάτω διήγηση θα
φανεί στα µάτια του µορφωµένου αναγνώστη σαν ένα παραµύθι πού δεν υπάρχει λόγος
να το πούµε. Αλλά γι' αυτούς πού θα θέλουν νά δουν αλλιώς την διήγηση αυτή η ίδια η
απλότητα και η πενιχρότητά της θα είναι βεβαίωση ότι αυτή είναι αληθινή. Διότι αν αυτή

ήταν καρπός της φαντασίας µου τότε θα µπορούσα νά γράψω κάτι πιο σοφό και πιο
εντυπωσιακό, επειδή εδώ ανοίγει πολύ µεγάλο πεδίο δράσεως για την φαντασία µου.
Τι, λοιπόν, µου συνέβη στη συνέχεια; Οι γιατροί βγήκαν από το δωµάτιό µου, οι δύο
νοσοκόµοι στέκονταν όρθιοι και συζητούσαν για τις λεπτοµέρειες της ασθένειας και του
θανάτου µου. Η ηλικιωµένη νοσοκόµα αφού στράφηκε πρός την εικόνα, έκανε το σηµείο
του σταυρού και είπε µία ευχή πολύ συνηθισµένη σε τέτοιες περιστάσεις...
- Ας έχει την Βασιλεία των ουρανών και την αιώνια ανάπαυση. Μόλις το είπε αυτό,
αµέσως ήλθαν κοντά µου δύο άγγελοι: Στον ένα αναγνώρισα τον δικό µου άγγελο
φύλακα ενώ ο άλλος µου ήταν άγνωστος. Αφού µε πήραν από το χέρι, µε έβγαλαν στο
δρόµο περνώντας κατευθείαν µέσα από τον τοίχο του δωµατίου.

ΙΖ'

Έξω βράδιαζε και λίγο χιόνιζε. Το έβλεπα άλλά δεν αισθανόµουν κρύο και γενικά δεν
αισθανόµουν την διαφορά θερµοκρασίας µέσα και έξω. Προφανώς κάποια πράγµατα
έχασαν για το αλλοιωµένο σώµα µου την σηµασία τους. Αρχίσαµε γρήγορα νά
ανεβαίνουµε ψηλά. Όσο πιο ψηλά ανεβαίναµε τόσο µεγαλύτερος χώρος ανοιγόταν
µπροστά στα µάτια µου. Στο τέλος αυτός έλαβε τόσο µεγάλες διαστάσεις πού µε
κατέλαβε φόβος από την συναίσθηση της µηδαµινότητάς µου µπροστά σ' αυτή την
ατελείωτη έρηµο.
Εδώ αντιλήφτηκα τις καινούριες ιδιότητες της δράσης µου: Πρώτα, ενώ γύρω µας
υπήρχε απόλυτο σκοτάδι, εγώ όλα τά έβλεπα καθαρά, εποµένως µάτια µου είχαν την
ικανότητα νά βλέπουν και µέσα στο σκοτάδι. Δεύτερο, µπορούσα µε το βλέµµα µου νά
αγκαλιάζω τόσο µεγάλο χώρο πού ποτέ δεν µπορούσα νά το κάνω στην επίγεια ζωή
µου. Αλλά τότε δεν είχα ακόµα καταλάβει πώς έχω αυτές τις ικανότητες. Αυτό πού τότε
κατανοούσα ήταν ότι στην πραγµατικότητα ο χώρος είναι πολύ πιο µεγάλος από αυτόν
πού βλέπω και ότι οι δυνατότητες της όρασής µου ήταν περιορισµένες. Αυτό το
κατανοούσα πολύ καλά και όταν µου ερχόταν αυτή η σκέψη µε έπιανε τρόµος.

Ναι, και είναι πολύ φυσικό για έναν άνθρωπο να υπερεκτιµά τον εαυτό του.
Συνειδητοποιούσα την µηδαµινότητά µου, ότι είµαι ένα ασήµαντο άτοµο η εµφάνιση ή η
εξαφάνιση του οποίου θα µείνει απαρατήρητη σ' αυτό τον άπειρο κόσµο. Όµως αντί νά
βρίσκω παρηγοριά, µία, κατά κάποιο τρόπο ασφάλεια σ' αυτή τη σκέψη, φοβόµουν...
Ότι θα χαθώ, ότι ο άπειρος αυτός κόσµος θα µε καταπιεί σαν ένα ασήµαντο κόκκο
σκόνης. Αυτό το γεγονός, νοµίζω είναι µία καλή απάντηση στον ισχυρισµό κάποιων πού
κάνουν λόγο για τον καθολικό νόµο της καταστροφής, παράλληλα δέ αποτελεί και
αξιοσηµείωτο δείγµα της αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου πού αισθάνεται τον εαυτό του
αθάνατο, αιώνιο και προσωπικό ΩΝ!

ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ

Η αντίληψη του χρόνου έσβησε εντελώς στο νου μου. Δεν ξέρω πόση ώρα
ανεβαίναμε ψηλά.
Ξαφνικά ακούστηκε κάποιος θόρυβος και με κραυγές και γέλια άρχισε
γρήγορα νά μας πλησιάζει ένα πλήθος κάποιων απαίσιων όντων.
«Δαίμονες!» σκέφτηκα. Το κατάλαβα µάλιστα πάρα πολύ γρήγορα και µε έπιασε
κάτι σαν τρόµος πού µέχρι τότε µου ήταν άγνωστος. Δαίµονες! Φαντάζοµαι πώς
ειρωνευόµουν και γελούσα αν κάποιος, λίγες µέρες, ακόµα και λίγες ώρες, νωρίτερα θα
µου έλεγε ότι πιστεύει στην ύπαρξη τους και είδε µε τά µάτια του τούς δαίµονες! Ως
µορφωµένος άνθρωπος του τέλους του δεκάτου ενάτου αιώνα, µε το όνοµα αυτό,
θεωρούσα τις κακές συνήθειες και τα πάθη του ανθρώπου. Γι' αυτό και η λέξη αυτή δεν
ήταν για µένα όνοµα αλλά ένας όρος πού δηλώνει κάποια αφηρηµένη έννοια. και
ξαφνικά αυτή «η αφηρηµένη έννοια» παρουσιάστηκε µπροστά µου σαν ζωντανό
πρόσωπο! Και σήµερα ακόµα δεν µπορώ νά εξηγήσω πώς και γιατί τότε αµέσως χωρίς
καµία αµφιβολία αναγνώρισα στο πρόσωπό τους τούς δαίµονες. Είναι όµως σίγουρο ότι
ο χαρακτηρισµός τους σαν δαίµονες ήταν για µένα τότε κάτι το τελείως παράλογο διότι,
αν έβλεπα ένα τέτοιο θέαµα κάποια άλλη στιγµή, σίγουρα θα έλεγα ότι αυτό είναι µία
µορφοποιηµένη φαντασία. µε απλά λόγια θα έλεγα οτιδήποτε άλλο εκτός από δαίµονες.
και δεν θα τούς καλούσα µ' αυτό το όνοµα, επειδή, όπως είπα, δεν το θεωρούσα όνοµα
αλλά έναν όρο πού δηλώνει κάτι πού ούτε καν µπορούµε νά το δούµε.
Τότε όµως τόσο γρήγορα κατάλαβα ότι είναι δαίµονες, και το πράγµα αυτό ήταν για µένα

τόσο φανερό, πού δεν υπήρξε λόγος ούτε και νά το σκεφτώ. Σαν νά αντίκρισα κάτι πού
το ξέρω πολύ καλά από παλιά. Και επειδή, όπως έλεγα, τότε ο νους µου ενεργούσε
πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό και γρήγορα κατάλαβα ότι αυτή η απαίσια όψη αυτών των
όντων δεν ήταν ο πραγµατικός τους εαυτός αλλά ένα τροµερό προσωπείο πού το
φορούσαν πιθανώς µε σκοπό νά µε τροµοκρατήσουν περισσότερο. Τότε ξύπνησε η
υπερηφάνειά µου. Αισθάνθηκα ντροπή και για τον εαυτό µου και για τον άνθρωπο
γενικά, πού αυτά τά πλάσµατα για νά τον φοβερίσουν αυτόν πού τόσο µεγάλη ιδέα έχει
για τον εαυτό του, χρησιµοποιούν τέτοιους τρόπους πού εµείς τούς χρησιµοποιούµε
µόνο για τά µικρά παιδιά.
Αφού μας περικύκλωσαν από όλες τις πλευρές οι δαίμονες φώναζαν και
απαιτούσαν από τούς αγγέλους νά με παραδώσουν σ ' αυτούς .
Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο νά με αρπάξουν από τά χέρια τους, αλλά
δεν τολμούσαν νά το κάνουν . Από τις αισχρές κραυγές και τά
ουρλιάσματα πού έβγαζαν ξεχώριζα κάποιες λέξεις και μερικές φορές
και ολόκληρες τις φράσεις.
- Είναι δικός µας, αρνήθηκε τον Θεό, - ξαφνικά φώναξαν όλοι µε µία φωνή και
ταυτόχρονα όρµησαν πάνω µου. Το αίµα πάγωσε στις φλέβες µου.
«Είναι ψέµα! αυτό δεν είναι αλήθεια!», ήθελα νά τούς απαντήσω, Όταν ξαναβρήκα τον
εαυτό µου, και όµως η µνήµη µου έδεσε την γλώσσα µε έναν τρόπο ακατανόητο
θυµήθηκα ξαφνικά ένα ασήµαντο περιστατικό πού συνέβη τόσο παλιά, την εποχή πού
ήµουν νέος, και πού το ξέχασα σχεδόν εντελώς.

ΙΘ'

Θυµήθηκα πώς τον καιρό πού ακόµα πήγαινα στο σχολείο, µία µέρα µαζευτήκαµε στο
σπίτι ενός φίλου µας και κουβεντιάζοντας για τά διάφορα σχολικά µας προβλήµατα,
περάσαµε στη συζήτηση για θέµατα υψηλής φύσεως. Κάναµε συχνά τέτοιου είδους
συζητήσεις µεταξύ µας.

- Γενικά δεν µου αρέσουν οι αφηρηµένες ιδέες, είπε ένας φίλος µου, και ιδιαίτερα σ' αύτή
την περίπτωση. Μπορώ νά πιστέψω σε κάποια δύναµη πού δεν είναι ακόµα γνωστή
στην επιστήµη. Δηλαδή µπορώ νά παραδεχθώ την ύπαρξη της ακόµη και στην
περίπτωση πού δεν βλέπω συγκεκριµένες εκδηλώσεις της, επειδή ή δύναµη αύτή
µπορεί νά είναι πολύ λεπτή ή νά ενεργεί µαζί µε κάποιες άλλες δυνάµεις και γι' αυτό
δύσκολα νά γίνεται αντιληπτή. Αλλά για νά πιστεύω στον Θεό ως ένα προσωπικό Όν,
ενώ πουθενά δεν βλέπω τις εκδηλώσεις Του, αυτό για µένα είναι ανοησία. Μου λένε:
πίστευε. Αλλά γιατί πρέπει νά πιστέψω στον Θεό αν χωρίς καµία διαφορά µπορώ νά
πιστεύω ότι ο Θεός δεν υπάρχει; Σωστά το λέω; Μήπως λοιπόν αυτός δεν υπάρχει, εσύ
τι λες; - µε ρώτησε ευθέως. - Μπορεί και νά μην υπάρχει, - είπα εγώ.
Αυτή η απάντησή µου κυριολεκτικά ήταν «αργών ρήµα». Δεν µπορούσε αυτή η
βαττολογία του φίλου µου νά µου δηµιουργήσει αµφιβολίες στην ύπαρξη του Θεού.
Άλλωστε χωρίς πολλή προσοχή παρακολουθούσα αυτά πού έλεγε. Και όµως όπως
φάνηκε τώρα, ο αργός αυτός λόγος δεν ξεχάστηκε.
Έπρεπε τώρα νά δικαιολογηθώ και νά ανατρέψω αυτή την κατηγορία. Έτσι
πραγµατοποιήθηκε ο λόγος του Ευαγγελίου «ότι παν ρήµα αργόν ο εάν λαλήσωσιν
οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ηµέρα κρίσεως» (Μτ. 12, 36). Θα
δώσουµε λόγο για κάθε ανώφελο λόγο πού το λέµε παρακινούµενοι από τον εχθρό της
σωτηρίας µας.
Η κατηγορία αυτή ήταν το πιο δυνατό επιχείρηµα πού πρόβαλαν οι δαίµονες, ζητώντας
νά παραδοθώ στα χέρια τους. Η κατηγορία αυτή τούς έδωσε καινούρια δύναµη και
θάρρος και βγάζοντας άγριες κραυγές άρχισαν νά περιστρέφονται γύρω µας,
εµποδίζοντάς µας νά συνεχίσουµε το δρόµο µας.
Τότε σκέφτηκα την προσευχή και άρχισα να προσεύχοµαι, ζητώντας την βοήθεια όσων
αγίων γνώριζα και τά ονόµατα των οποίων µου ήλθαν στο νου την στιγµή εκείνη. Αυτό
όµως δεν φόβισε καθόλου τούς εχθρούς µου. Εγώ ο ελεεινός, πού µόνο κατ' όνοµα
ήµουν χριστιανός, µόνο τότε, ίσως πρώτη φορά στη ζωή µου, θυµήθηκα εκείνη πού
ονοµάζεται Προστάτιδα του γένους των χριστιανών.
Ήταν πολύ τροµαγµένη η ψυχή µου και γι' αυτό και πολύ θερµή βγήκε η προσευχή µου
πρός την Παναγία. Μόλις είπα το όνοµά της αµέσως µας σκέπασε µία λευκή οµίχλη η

οποία άρχισε γρήγορα νά περικυκλώνει την απαίσια αυτή στρατιά των δαιµόνων και σε
λίγο την έκρυψε ολοτελώς από τά µάτια µου. Πολύ ώρα όµως άκουγα τις κραυγές και τα
ουρλιάσµατά τους. Επειδή όµως οι φωνές γίνονταν όλο και πιο αδύναµες κατάλαβα ότι
οι δαίµονες έµειναν πίσω.

Κ'

Ήµουν κυριευµένος από φόβο και δεν ξέρω αν συνεχίζαµε ή όχι την πορεία µας πρός τά
πάνω όλο αυτό τον καιρό από την στιγµή πού µας πλησίασαν οι δαίµονες και µέχρι τότε
πού µας άφησαν. Μόνο τότε κατάλαβα πώς συνεχίζουµε νά ανεβαίνουµε ψηλά όταν
ξανά µπροστά µου απλώθηκε ο άπειρος εναέριος χώρος. Σε λίγο είδα πάνω ένα δυνατό
φως: Ήταν, όπως µου φάνηκε, σαν το δικό µας ηλιακό φως αλλά πολύ πιο δυνατό.
Ήταν το βασίλειο του φωτός.
«Ναι, είναι πραγµατικά ένα βασίλειο µε απόλυτη κυριαρχία του φωτός, επειδή το φως
αυτό δεν δηµιουργεί σκιά» - σκεφτόµουν, ή καλύτερα νά πούµε αισθανόµουν µε έναν
ανεξήγητο τρόπο αυτό πού ποτέ δεν είχα ξαναδεί. «Αλλά πως µπορεί νά υπάρχει φως
χωρίς σκιά;» - παρουσιάστηκε αµέσως στη σκέψη µου η απορία φανερώνοντας πώς
σκέφτοµαι ακόµα µε τά κατηγορήµατα του γήινου κόσµου.
Ξαφνικά εισήλθαµε µε µεγάλη ταχύτητα σ' αυτήν την περιοχή του Φώτος που
κυριολεκτικά µε θάµπωσε. Έκλεισα τά µάτια µου, έβαλα και τά χέρια µου πάνω σ' αυτά.
Όµως αυτό δεν µε βοήθησε καθόλου επειδή το φως περνούσε και µέσα από τά χέρια
µου. Άλλωστε τι νόηµα είχε εδώ µία τέτοια προσπάθεια;
«Αχ, Θεέ µου, τι είναι αυτό το φως; αυτό µε τυφλώνει. δεν βλέπω τίποτα, σαν στο
σκοτάδι, δεν βλέπω τίποτα», - έβγαλα µία κραυγή, ξεχνώντας ότι τώρα έχω την
δυνατότητα νά βλέπω και µέσα στο σκοτάδι.
Αφού σκοτίστηκαν τά µάτια µου, µου δηµιουργήθηκε περισσότερος φόβος. Ήταν φυσικό
βέβαια να φοβάµαι επειδή βρισκόµουν σ' ένα άγνωστο κόσµο. «τι µε περιµένει; σκέφτηκα, - πότε θα βγούµε απ' αυτό το φως;

«Υπάρχει πουθενά τέλος;».
Όµως συνέβη κάτι πού δεν το περίµενα. Μία φωνή µεγαλοπρεπής και αγέρωχη
ακούστηκε από πάνω. µε ακλόνητη σταθερότητα και χωρίς θυµό αυτή η φωνή είπε:
«δεν είναι έτοιµος!».
Και μετά... μετά αμέσως σταμάτησε η πορεία μας πρός τά πάνω - και
αρχίσαμε γρήγορα νά κατεβαίνουμε. Πριν όμως βγούμε από αυτές τις
σφαίρες μου δόθηκε νά γνωρίσω και ένα άλλο θαυμαστό φαινόμενο.
Μόλις ακούστηκε ο παραπάνω λόγος, αμέσως όλο το σύμπαν, κάθε
πλάσμα μέσα σ' αυτό αποκρίθηκαν με συμφωνία σ' αυτήν την απόφαση.
Σαν μία ηχώ εκατομμυρίων φωνών αντήχησε στον αέρα και επανέλαβε
τον λόγο σε μία γλώσσα πού δεν την ξεχωρίζει το αυτί αλλά την
καταλαβαίνει η καρδιά και ο νους του ανθρώπου, εκφράζοντας πλήρη
συμφωνία με την απόφαση. Υπήρχε τέτοια αρμονία σ' αυτήν την ενότητα
της βουλήσεως και στην αρμονία αυτή υπήρχε μια ανέκφραστη και
θαυμαστή χαρά που οι δικές μας γήινες χαρές δεν είναι τίποτα απέναντι
της. Σαν μια απαράμιλλη συγχορδία αντήχησε αυτή η ηχώ και η ψυχή
ανταποκρινόμενη σ' αυτήν την συγχορδία με μια φλογερή έξαρση χαράς
ήθελε να ενωθεί μ' αυτήν την θαυμαστή καθολική αρμονία.

ΚΑ'

Δεν κατάλαβα το πραγµατικό νόηµα του λόγου, ότι δηλαδή πρέπει πάλι νά επιστρέψω
στη γη και νά ζήσω όπως ζούσα προηγουµένως. Νόµιζα ότι θα µε πάνε σε κάποια άλλα
µέρη. Μία δειλή αίσθηση διαµαρτυρίας ξύπνησε µέσα µου όταν µπροστά µου άρχισαν
νά εµφανίζονται, στην αρχή σε αµυδρές γραµµές, σαν νά ήταν τυλιγµένα µε οµίχλη, και
µετά πολύ καθαρά, η πόλη και οι γνωστοί δρόµοι.
Νά, και το κτίριο του νοσοκοµείου πού το θυµόµουν τόσο καλά. Όπως και
προηγουµένως, µέσα από τούς τοίχους και τις κλειδωµένες πόρτες, µε έφεραν σε ένα

δωµάτιο πού µου ήταν τελείως άγνωστο. στο δωµάτιο αυτό βρίσκονταν µερικά τραπέζια
βαµµένα µε ένα σκούρο χρώµα. σε ένα από αυτά τα τραπέζια είδα τον εαυτό µου,
δηλαδή το άψυχο σώµα µου, σκεπασµένο µε ένα λευκό σεντόνι.
Δίπλα καθόταν ένας ασπροµάλλης γέρος µε καφέ σακάκι πού κρατούσε στο χέρι του
ένα κερί και διάβαζε το Ψαλτήρι. στην άλλη πλευρά του δωµατίου σ' έναν µαύρο πάγκο,
δίπλα στον τοίχο, καθόταν η αδελφή µου πού προφανώς την είχαν ειδοποιήσει για το
θάνατό µου και ήδη είχε έλθει. Δίπλα της βρισκόταν ο άνδρας της πού κάτι της ψιθύριζε
στο αυτί.
- Άκουσες ποίο είναι το θέληµα του Θεού; - µου είπε ο άγγελος φύλακας, ο οποίος µέχρι
εκείνη την στιγµή παρέµενε σιωπηλός. Με έφερε κοντά στο τραπέζι και, αφού έδειξε µε
το χέρι του το νεκρό µου σώµα µου είπε:
«Είσελθε και προετοιμάσου».
Αµέσως µετά οί δύο άγγελοι έγιναν αόρατοι.

ΚΒ

Θυµάµαι πολύ καλά αυτά πού έγιναν µετά. Στην αρχή αισθάνθηκα σαν νά µε έσφιγγε
κάτι. Μετά αισθάνθηκα κρύο. Το γεγονός ότι άρχισα ξανά νά αισθάνοµαι αυτά τά
πράγµατα µε έκανε νά θυµηθώ την προηγούµενη ζωή µου, πράγµα πού µου προκάλεσε
βαθιά θλίψη. Αισθάνθηκα σαν νά έχασα έναν πολύτιµο θησαυρό (θέλω στο σηµείο αυτό
νά τονίσω ότι η αίσθηση αυτή ποτέ δεν µε άφηνε στα επόµενα χρόνια της ζωής µου).
Δεν είχα την παραµικρή επιθυµία νά επιστρέψω στην προηγούµενη ζωή µου παρά το
γεγονός ότι δεν είχα µέχρι τότε σ' αυτή την ζωή κάποιες ιδιαίτερες θλίψεις. Αυτή η ζωή
δεν είχε πια για µένα κανένα ενδιαφέρον.
Έχετε δει ποτέ, αγαπητέ αναγνώστη, κάποια φωτογραφία πού για αρκετό καιρό
βρισκόταν σε έναν υγρό χώρο; από την υγρασία τά χρώµατα αλλάζουν και η καθαρή και

ωραία κάποτε φωτογραφία γίνεται ένα άχρωµο κοµµάτι χαρτί. Το ίδιο και η ζωή µου.
Αυτή έχασε για µένα τά χρώµατα και το ενδιαφέρον της. Ακόµα και σήµερα έτσι την
βλέπω.
Δεν ξέρω γιατί αλλά έτσι αισθάνθηκα ήδη από την αρχή. Το µόνο πού µπορώ νά πω
είναι ότι δεν είχε η ζωή πια για µένα κανένα ενδιαφέρον. Ο τρόµος, πού µου
προκαλούσε ο χωρισµός µου από το γύρω κόσµο έχασε πια για µένα την φοβερή του
σηµασία. 'Έβλεπα, για παράδειγµα, την αδελφή µου και ήξερα ότι δεν µπορώ νά
επικοινωνήσω µαζί της, αυτό όµως δεν µε στενοχωρούσε καθόλου. Μου ήταν αρκετό ότι
την βλέπω και γνωρίζω τά πάντα γι' αυτή. Ούτε ήθελα, όπως προηγουµένως, νά τούς
κάνω φανερή την παρουσία µου. Άλλωστε υπήρχε και κάτι άλλο πού µε απασχολούσε
περισσότερο. Η πίεση πού άρχισα νά αισθάνοµαι µε βασάνιζε όλο και περισσότερο.
Αισθανόµουν σαν νά µε σφίγγει µία µεγάλη µέγκενη. Κάθε στιγµή η αίσθηση αυτή
γινόταν όλο και πιο έντονη. Εγώ από την πλευρά µου δεν παρέµεινα αδρανής αλλά
προσπάθησα νά κάνω κάτι.
Δεν µπορώ νά περιγράψω ακριβώς τις ενέργειές µου: Ίσως προσπαθούσα µε όλη τη
δύναµή µου νά απαλλαγώ απ' αυτή την πίεση, ή, αφού ήξερα ότι κάτι τέτοιο είναι
αδύνατον, προσπαθούσα νά νικήσω την δυσάρεστη αίσθηση πού µου προκαλούσε. Το
µόνο πού θυµάµαι είναι ότι κάθε στιγµή στριµωχνόµουν πιο πολύ ώσπου τελικά έχασα
τις αισθήσεις µου.

ΚΓ'

Όταν συνήλθα βρισκόµουν πάνω στο κρεβάτι µου. Άνοιξα τά µάτια µου και είδα γύρω
µου τούς ανθρώπους πού µε κοιτούσαν µε πολλή προσοχή και µεγάλη περιέργεια.
Δίπλα µου καθόταν σε µία καρέκλα ο αρχίατρος του νοσοκοµείου προσπαθώντας να
δείξει στους άλλους την συνηθισµένη του σοβαρότητα. Προσπαθούσε νά πει ότι αυτό
πού έγινε είναι κάτι συνηθισµένο και δεν υπάρχει τίποτα παράξενο σ' αυτό το γεγονός.
Όµως στα µάτια του έβλεπε κανείς µεγάλη απορία. Ο άλλος γιατρός µε κάρφωσε
κυριολεκτικά µε το βλέµµα του.

Στα πόδια µου ντυµένη στα µαύρα, ταραγµένη και µε χλωµό πρόσωπο στεκόταν η
αδελφή µου. Δίπλα της στεκόταν ο άνδρας της. Πίσω από την αδελφή µου στεκόταν η
νοσοκόµα το πρόσωπο της οποίας ήταν το πιο ήρεµο από τά άλλα. Πίσω άπ' αυτήν
βρισκόταν ένας νέος νοσοκόµος. Ο φόβος ήταν ζωγραφισµένος στο πρόσωπό του.
Όταν συνήλθα πρώτ' άπ' όλα χαιρέτησα την αδελφή µου. Αύτή γρήγορα µε πλησίασε, µε
άγγιξε και άρχισε νά κλαίει. Τι µας κάνατε! - είπε ο νεαρός γιατρός ο οποίος, όπως όλοι
οί νέοι, βιαζόταν νά µοιραστεί µε τούς άλλους αυτό πού αισθανόταν.
- Δεν ξέρετε τι σας έγινε!
- Όχι, αντίθετα, θυµάµαι πολύ καλά όλα όσα µου συνέβησαν, - του απάντησα.
- Πώς; Θέλετε νά πείτε ότι δεν είχατε χάσει τις αισθήσεις σας;
- Φαίνεται πώς όχι.
- Αυτό µου φαίνεται πολύ περίεργο, - µου απάντησε αυτός και κοίταξε τον αρχίατρο. Είναι παράξενο επειδή το σώµα σας δεν φαινόταν ζωντανό. Πώς µπορεί κανείς σε
τέτοια κατάσταση νά διατηρεί την αυτοσυνειδησία του;
- Μπορεί, όπως φαίνεται, αφού εγώ τά έβλεπα και τά αισθανόµουν όλα.
- Ότι δεν µπορούσατε νά βλέπετε αυτό είναι σίγουρο άλλά νά ακούτε, να αισθάνεστε...
Θέλετε να πείτε ότι τά ακούγατε και τά καταλαβαίνατε όλα; Μήπως θυµάστε και ότι
έπλυναν το σώµα σας και το έντυσαν;
-Όχι, αυτό δεν το θυµάµαι. το σώµα µου δεν το αισθανόµουν.
-Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ισχυρίζεστε ότι τά θυµάστε όλα και ταυτόχρονα λέτε ότι δεν
αισθανόσαστε το σώµα σας;
-Λέω πώς δεν αισθανόµουν µόνο το σώµα µου, - απάντησα. Αφού ακόµα βρισκόµουν
υπό την επίδραση του γεγονότος πού µου συνέβη, νόµιζα ότι αυτό αρκεί για νά
καταλάβουν αυτό πού ήθελα νά πω.
-Δηλαδή; - είπε ο γιατρός βλέποντας ότι σταµάτησα σ' αυτό το σηµείο. Δεν ήξερα τι νά
του απαντήσω. δεν µπόρεσα να καταλάβω τι άλλο ζητάει από µένα, όλα µου φαίνονταν
ξεκάθαρα. Επανέλαβα:
-Σάς είπα ότι δεν αισθανόµουν µόνο το σώµα και αυτά πού έχουν σχέση µ' αυτό, άλλά
το σώµα µου δεν είναι όλος µου ο εαυτός. Δεν ήταν ολόκληρος ο εαυτός µου, αφού εγώ
βρισκόµουν άψυχος. Η άλλη ύπαρξή µου συνέχιζε νά ενεργεί κανονικά! - τούς είπα.
Νόµιζα ότι αυτή η διχοτόµηση ή καλύτερα να πούµε διαίρεση της ύπαρξής µου, πού για
µένα ήταν πια γεγονός ξεκάθαρο, µπορούσε νά γίνει κατανοητή και από τούς
ανθρώπους µε τούς όποίους µιλούσα.

Προφανώς δεν είχα ακόµα επιστρέψει στην προηγούµενη κατάσταση, ακόµα δεν
σκεφτόµουν µε τα κατηγορήµατα, όπως σκέφτονται οι γήινοι άνθρωποι και όταν µιλούσα
γι' αυτό πού γνώριζα από πείρα δεν µου ερχόταν η σκέψη ότι στους ανθρώπους, πού
δεν έζησαν αυτά πού έζησα εγώ, και πού αρνούνταν την ύπαρξη της ψυχής, τά λόγια
µου µπορεί νά φαίνονται σαν παραλήρηµα ενός ασθενούς.

ΚΔ'

Ο νεαρός γιατρός ήθελε νά µε ρωτήσει και κάτι άλλο αλλά ο αρχίατρος τον παρακάλεσε
νά µην µε ενοχλεί περισσότερο. Δεν ξέρω αν το έκανε γιατί πραγµατικά χρειαζόµουν
ξεκούραση ή επειδή απ' αυτά πού είχα πει έβγαλε το συµπέρασµα ότι το µυαλό µου
ακόµα δεν λειτουργούσε κανονικά. Με εξέτασαν και βεβαιώθηκαν ότι ο οργανισµός µου
λειτουργεί πολύ καλά, µε ακροάστηκαν και δεν βρήκαν ούτε ίχνος του οιδήµατος στους
πνεύµονές µου.
Μου έδωσαν νά πιω λίγο ζωµό και µετά όλοι έφυγαν από το δωµάτιό µου. Μόνο η
αδελφή µου έµεινε για λίγο ακόµα µαζί µου.
Ολοι σχεδόν οι άνθρωποι γύρω µου επειδή νόµιζαν ότι οι συζητήσεις περί του
γεγονότος αυτού µου προκαλούν δυσάρεστες σκέψεις (θα µπορούσα, για παράδειγµα
νά σκεφτώ ότι υπήρχε η πιθανότητα νά µε θάψουν ζωντανό), απέφευγαν νά µιλάνε µαζί
µου γι' αυτό το θέµα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε ο νεαρός γιατρός.
Αυτός ενδιαφέρθηκε νά µάθει περισσότερα γι' αυτό το θέµα. Κάθε µέρα και µάλιστα
αρκετές φορές την ηµέρα ερχόταν στο δωµάτιό µου για νά δει, όπως έλεγε, πώς
προχωρεί η υγειά µου. Μερικές φορές µου έκανε κάποιες αφηρηµένες ερωτήσεις. Τις
περισσότερες φορές µε επισκεπτόταν µόνος του αλλά κάποιες φορές έφερνε µαζί του
και κάποιον φίλο του φοιτητή για νά δει και εκείνος έναν άνθρωπο πού νεκραναστήθηκε.
Μετά από τρεις ή τέσσερις ήµέρες, αφού µε είδε ότι ανάρρωσα αρκετά ή ίσως επειδή
έχασε την υποµονή του, ήρθε το βράδυ στο δωµάτιό µου και άνοιξε µία µεγάλη
συζήτηση µαζί µου.

Μέτρησε τον σφυγµό µου και µου είπε: Παράξενο πράγµα. Όλες αυτές τις ηµέρες ο
σφυγµός σας είναι σταθερός, ούτε αδύναµος, ούτε πυρετικός, δεν γνωρίζετε όµως τι
σας συνέβη τότε! Ένα θαύµα, διαφορετικά δεν µπορώ νά το εξηγήσω!
Είχα πια ανακτήσει τις δυνάµεις µου και καταλάβαινα ότι όλα όσα µου συνέβησαν ήταν
πράγµατα ασυνήθιστα. Κατανοούσα καλά ότι µόνο εγώ γνωρίζω όλα αυτά τά γεγονότα
και ότι τά θαύµατα για τα όποία κάνει λόγο ο γιατρός είναι µόνο οί εξωτερικές
εκδηλώσεις των γεγονότων πού µου συνέβησαν στην άλλη µου ζωή και πού από
πλευράς ιατρικής επιστήµης ήταν υπερφυσικά. τον ρώτησα:
- Και πότε έγιναν αυτά τά θαύµατα; Πριν επανέλθω στη ζωή;
- Ναι, πριν συνέλθετε. Δεν µιλάω για τον εαυτό µου, δεν έχω και µεγάλη πείρα, πρώτη
φορά στην ζωή µου συνάντησα την περίπτωση πού ένας ασθενής πέφτει σε λήθαργο.
Κανείς όµως από τούς παλαιούς γιατρούς δεν µε πιστεύει όταν τούς περιγράφω την
κατάστασή σας.
- Και τι ακριβώς έγινε πού σας προκάλεσε τόση έκπληξη;
- Νοµίζω ότι ξέρετε, - αλλά και αν ακόµα δεν ξέρετε, µπορείτε και µόνος σας νά
καταλάβετε, - ότι στην περίπτωση λιποθυµίας ο οργανισµός του ανθρώπου λειτουργεί
πολύ σιγά: Ο σφυγµός του είναι αδύναµος, η αναπνοή δυσδιάκριτη, η καρδιά σχεδόν
δεν ακούγεται. Αλλά η δική σας η περίπτωση ήταν εξαιρετική: οι πνεύµονές σας
δούλευαν σαν δύο µεγάλοι φυσητήρες, η καρδιά χτυπούσε σαν τη σφύρα στον άκµονα.
Δεν µπορώ νά το περιγράψω, έπρεπε νά το δείτε. 'Ήσαστε σαν το ηφαίστειο πού
ξυπνά, εµένα µε έπιασε ανατριχίλα, ήταν πολύ τροµερό αυτό το θέαµα. Μου φαινόταν
πώς ακόµα λίγο και δεν θα µείνει τίποτα από το σώµα σας, κανένας ανθρώπινος
οργανισµός δεν µπορεί νά το αντέξει.
«Τότε δεν είναι καθόλου περίεργο πώς πριν επανέλθω στη ζωή έχασα τις αισθήσεις
µου», - σκέφτηκα. Πριν ακούσω αυτή τη διήγηση του γιατρού βρισκόµουν σε απορία και
δεν ήξερα πώς νά εξηγήσω γιατί, την στιγµή πού αποβίωνα και η ζωή σιγά-σιγά έσβηνε
µέσα µου, δεν έχασα ούτε για ένα λεπτό τις αισθήσεις µου και αντίθετα όταν επρόκειτο
νά επανέλθω στη ζωή µου ήλθε η λιποθυµία. Τώρα όµως το κατάλαβα: και την στιγµή
του θανάτου µου αισθανόµουν σφίξη από την οποία όµως απαλλάχτηκα, όταν
απαλλάχτηκα από το σώµα, πού την προκαλούσε η ψυχή µόνη της χωρίς το σώµα δεν
είναι δυνατόν νά λιποθυµά. Ενώ αντίθετα όταν επρόκειτο νά επανέλθω στη ζωή έπρεπε

ξανά νά λάβω αυτό το σώµα µου το οποίο υπόκειται στα φυσικά πάθη και λιποθυµά.

ΚΕ'

Εν τω µεταξύ ο γιατρός συνέχιζε:
Και αυτό, προσέξτε, µετά από τριάντα και....ώρες λήθαργου! Την δύναµη µε την οποία
λειτουργούσε ο οργανισµός σας µπορείτε νά την καταλάβετε από το γεγονός ότι, πριν
επανέλθετε στη ζωή, όλα τά µέλη του σώµατός σας ήταν παγωµένα και µετά από ένα
τέταρτο ή είκοσι λεπτά αυτά έγιναν ευκίνητα και µετά από άλλη µία ώρα ζεστάθηκαν και
τά άκρα σας. Αυτό είναι θαύµα! Όταν το λέω στους άλλους δεν θέλουν νά µε πιστέψουν.
Ξέρετε, γιατρέ µου, γιατί έγινε αυτό το θαύµα; - τον ρώτησα.
Γιατί; Εσείς οι γιατροί όταν λέτε λήθαργο εννοείτε κάτι πού µοιάζει µε λιποθυµία;
Ναι, αλλά σε ύψιστο βαθµό...Τότε στην περίπτωσή µου δεν µπορούµε να µιλάµε για
λήθαργο. Και τι ήταν αυτό, αν όχι ο λήθαργος;
Πραγµατικά πέθανα και αναστήθηκα. Αν επρόκειτο για την εξασθένιση της ζωτικής
δύναµης του οργανισµού τότε δεν θα υπήρχε τέτοια «έκρηξη» κατά την στιγµή πού
επανήλθα στη ζωή επειδή, όµως, το σώµα µου έπρεπε εκτάκτως νά προετοιµαστεί για
την υποδοχή της ψυχής, γι' αυτό και όλα τά µέλη του λειτουργούσαν «εκτός
προγράµµατος».
Στην αρχή ο γιατρός µε άκουγε µε προσοχή αλλά γρήγορα στο πρόσωπό του
παρουσιάστηκε αδιαφορία.
- Αστειεύεστε τώρα. Βέβαια για µας τούς γιατρούς αυτή η περίπτωση έχει µεγάλο
ενδιαφέρον.
- Αλήθεια σας λέω, δεν αστειεύοµαι. Πιστεύω αναµφίβολα σ' όλα αυτά πού σας λέω και
θα ήθελα νά πιστέψετε και εσείς. Πιστέψτε τουλάχιστον για νά µπορέσετε νά ερευνήσετε
σοβαρά αυτό το εξαιρετικό φαινόµενο. Μου λέτε ότι δεν έβλεπα τίποτα, θέλετε όµως νά

σας περιγράψω το νεκροστάσιο το οποίο ζωντανός ποτέ δεν είχα επισκεφτεί; Θέλετε νά
σας πω που στεκόταν ο καθένας από σας την στιγµή πού εγώ αποβίωνα και τι κάνατε
µετά το θάνατό µου;
Ο γιατρός ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ νά µάθει γι' αυτά πού του είπα. Όταν του τά
διηγήθηκα όλα και του θύµισα όλο το περιστατικό αυτός µπόρεσε µόνο νά πει:
- Πολύ παράξενο πράγµα. Ίσως είστε αλαφροΐσκιωτος...
- Γιατρέ µου, τά δύο αυτά πράγµατα δεν ταιριάζουν µεταξύ τους: νά είµαι παγωµένος
σαν ένα κατεψυγµένο ψάρι και ταυτόχρονα αλαφροΐσκιωτος! Την µεγαλύτερη όµως
έκπληξη του προξένησε η διήγησή µου για την κατάσταση στην οποία βρισκόµουν τις
πρώτες στιγµές µετά τον αποχωρισµό της ψυχής από το σώµα. Ότι έβλεπα πώς
φρόντιζαν το αναίσθητο σώµα µου το οποίο ήταν για µένα, σαν ένα άχρηστο ρούχο. Ότι
προσπάθησα νά αγγίξω ή να σπρώξω κάποιον για νά τραβήξω την προσοχή του. Ότι ο
αέρας, πού ξαφνικά έγινε πολύ πυκνός για µενα, δεν µε άφηνε νά έχω επαφή µε τά
πράγµατα γύρω µου.
Όλα αυτά τά άκουγε ο γιατρός µε ανοιχτό στόµα κοιτάζοντάς µε, µε έκπληξη. Μόλις
τελείωσα µε αποχαιρέτησε και έφυγε. Πιθανώς πήγε νά µοιραστεί µε τούς άλλους αυτά
πού έµαθε.

ΚΣΤ

Νοµίζω ότι το είπε και στον αρχίατρο διότι εκείνος, όταν µε επισκέφτηκε την επόµενη
ηµέρα για νά µε εξετάσει, µου είπε το έξης:
- Βλέπατε παραισθήσεις κατά την ληθαργία σας. Προσπαθήστε νά τις ξεχάσετε,
αλλιώς...
- Αλλιώς θα τρελαθώ; - του είπα. Όχι, αυτό ίσως θα ήταν υπερβολικό. Όµως µπορεί νά
σας προκαλέσουν µανία.
Πέστε µου, γιατρέ, µπορεί νά έχει κανείς παραισθήσεις, όταν βρίσκεται σε λήθαργο; Γιατί
το ρωτάτε; το ξέρετε καλύτερα από µένα. Μόνο η δική µου περίπτωση δεν µπορεί νά µε
πείσει. Θα ήθελα νά ξέρω τι λέει η ιατρική γι' αυτό το θέµα.

Δεν µπορούµε όµως νά µην προσέξουµε και την δική σας περίπτωση. Αυτό είναι
γεγονός!
- Δεν µπορούµε και σε όλες τις περιπτώσεις νά λέµε ότι πρόκειται για λήθαργο διότι µ'
αυτό τον τρόπο κλείνουµε τις πόρτες για την ερευνά, πράγµα πού πολλές φορές οδηγεί
σε λάθος διάγνωση.
- Στην δική σας περίπτωση αυτό δεν ισχύει. Είχατε λήθαργο - εδώ δεν χωράει
αµφιβολία. Συνεπώς οί παραισθήσεις πού εσείς βλέπατε συµβαίνουν σε τέτοιες
περιπτώσεις.
- Γιατρέ µου, στην περίπτωση της πνευµονίας υπάρχουν προϋποθέσεις για λήθαργο;
- Η ιατρική δεν µας λέει ποιες ακριβώς προϋποθέσεις χρειάζονται. Ο άνθρωπος µπορεί
νά πέσει σε λήθαργο σε οποιαδήποτε ασθένεια. Ακόµα υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι
άνθρωποι έπεφταν σε λήθαργο χωρίς νά προηγηθεί κάποια ασθένεια.
- Μπορεί όµως το οίδηµα νά γιατρευτεί µόνο του κατά τον λήθαργο, όταν η καρδιά δεν
λειτουργεί και συνεπώς τίποτα δεν εµποδίζει το οίδηµα νά µεγαλώνει;
- Αφού µε σας έγινε αυτό σηµαίνει ότι µπορεί. Αλλά πιστέψτε µε, το οίδηµά σας
γιατρεύτηκε όταν ήδη είχατε βγει από το λήθαργο.
- Μέσα σε λίγα λεπτά; Όχι και σε λίγα λεπτά... Αλλά µπορεί και µέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι
όπως δούλευαν τότε η καρδιά και οι πνεύµονές σας, µ' αυτή τη δύναµη θα µπορούσαν
νά σπάσουν και τον πάγο στο Βόλγα και όχι µόνο νά διαλύσουν σύντοµα οποιοδήποτε
οίδηµα. Μπορούν, όπως βλέπετε.
- Συνεπώς, η δική µου περίπτωση δεν έχει τίποτα περίεργο και είναι ένα συνηθισµένο
πράγµα;
-Όχι, γιατί αυτό τουλάχιστον... είναι πολύ σπάνιο φαινόµενο.
- Σπάνιο; Μήπως καλύτερα νά πούµε ότι αυτό πού µου συνέβη εµένα µε έναν φυσικό
τρόπο είναι αδύνατον νά γίνει;
-Γιατί αδύνατον, αφού αυτό έγινε µε σας; Συνεπώς, το οίδηµα και µόνο του µπορεί νά
περάσει στην περίπτωση και όταν ακόµα ο οργανισµός δέ λειτουργεί. Η καρδιά και οι
πνεύµονες, πού στην λειτουργία τους εµποδίζονται από το οίδηµα, Μπορούν, αν θα
θελήσουν, νά δουλεύουν µια χαρά! Τότε δεν υπήρχε λόγος νά πεθάνω από το οίδηµα!
και πέστε µου, γιατρέ, πώς µπορεί ο άνθρωπος νά ξυπνήσει από το λήθαργο πού του
το προκάλεσε η πνευµονία; Πώς µπορεί, δηλαδή, ταυτόχρονα νά σωθεί από τούς δύο
αυτούς κινδύνους;
Στο πρόσωπο του γιατρού παρουσιάστηκε ένα ειρωνικό χαµόγελο. - Βλέπετε; Σας είχα

προειδοποιήσει για την µανία, - είπε -. Θέλετε νά πείτε ότι στην περίπτωσή σας δεν
πρόκειται για λήθαργο και µου κάνετε τις ερωτήσεις µε σκοπό...
«µε σκοπό, σκέφτηκα, νά καταλάβω ποιος από µας πάσχει από µανία: εγώ, πού θέλω
επιστηµονικά νά εξετάσω την κατάσταση στην οποία βρέθηκα ή εσύ, πού θέλεις νά την
βλέπεις όπως την βλέπει η «επιστήµη» σου και την χαρακτηρίζεις όπως την
χαρακτηρίζει αυτή παρά τις φανερές ενδείξεις πού µαρτυρούν το αντίθετο»;
Φωναχτά όµως του είπα το έξής:
Σας κάνω τις ερωτήσεις µε σκοπό νά σας δείξω ότι δεν µπορώ νά λέω πώς ήλθε ο
χειµώνας, όταν βλέπω την άνοιξη, όταν γύρω µου ανθίζουν τά δέντρα νά πέφτει το χιόνι
µόνο επειδή η επιστήµη λέει πώς ο χειµώνας συνεπάγεται χιόνι. Θυµάµαι καλά πώς µια
φορά το χιόνι έπεσε στις δώδεκα Μαΐου όταν τα δέντρα στον κήπο του πατέρα µου
έβγαλαν άνθη.
Φαίνεται πώς αυτή η απάντησή µου έδωσε στον γιατρό νά καταλάβει ότι ήδη είχε
αργήσει και εγώ ήδη είχα πέσει σε «µανία», δεν µου είπε τίποτα και εγώ µε την σειρά
µου δεν τον ρώτησα άλλο.

ΚΖ'

Περιέγραψα εδώ την συζήτηση µε τον αρχίατρο για νά µην µε κατηγορήσει ο
αναγνώστης για επιπολαιότητα. Νά µην λέει, δηλαδή, ότι εγώ δεν προσπάθησα αµέσως
νά εξετάσω επιστηµονικά το γεγονός πού µου συνέβη, πολύ περισσότερο πού αυτό
συνέβη σε τόσο ευνοϊκές συνθήκες. Εννοώ την παρουσία των δύο γιατρών και όλου
σχεδόν του προσωπικού του νοσοκοµείου, οι οποίοι ήταν µάρτυρες του γεγονότος
αυτου! Μπορεί ο αναγνώστης ακόµα και µόνος του νά καταλάβει ποιο αποτέλεσµα θα
έφερνε αυτή η «επιστηµονική µου έρευνα». Τι άραγε θα µπορούσα νά µάθω από
τέτοιους επιστήµονες; Υπήρχαν πολλά πράγµατα πού ήθελα νά καταλάβω. Ήθελα νά
µάθω λεπτοµερέστερα και νά καταλάβω πώς εξελισσόταν η ασθένειά µου. Ήθελα νά
µάθω αν υπήρχε έστω και ελάχιστη πιθανότητα να εξαφανιστεί το οίδηµα τότε πού η
καρδιά µου δεν ενεργούσε, η κυκλοφορία του αίµατος σταµάτησε και το σώµα µου ήταν

παγωµένο. δεν πίστευα στο παραµύθι ότι το οίδηµα εξαφανίστηκε µέσα σε λίγα λεπτά,
όταν ξαναζωντάνεψα, διότι πώς µπορεί σ' αυτή την περίπτωση νά εξηγηθεί ότι η καρδιά
και οι πνεύµονές µου, πού στην λειτουργία τους εµποδιζόταν από το οίδηµα,
ενεργούσαν µε τέτοια δύναµη;
Δεν ενοχλούσα πια τούς γιατρούς µε τις ερωτήσεις µου διότι έτσι και αλλιώς δεν πίστευα
ότι οι απαντήσεις πού θα µου έδιναν θα ήταν αληθινές και αµερόληπτες.
Προσπάθησα και αργότερα νά προχωρήσω την ερευνά µου αλλά το αποτέλεσµα ήταν
σχεδόν ίδιο. Παντού συναντούσα την αδιαφορία για ελεύθερη έρευνα, τη δουλική
νοοτροπία και τον µικρόψυχο φόβο νά βγουν οι άνθρωποι από τον περιορισµό πού τούς
βάζει η επιστήµη.
Η επιστήµη... απογοητεύτηκα πολύ από την επιστήµη! Όταν ρωτούσα τούς επιστήµονες
αν υπάρχει πιθανότητα ο άνθρωπος ο οποίος έπεσε σε λήθαργο, πού ήταν αποτέλεσµα
της πνευµονίας και του οιδήµατος των πνευµόνων, νά συνέλθει, µου απαντούσαν
αρνητικά. Την ίδια αρνητική απάντηση έπαιρνα και όταν ρωτούσα αν είναι δυνατόν ένας
άνθρωπος νά γίνει καλά ενώ βρίσκεται σε λήθαργο ή αν είναι δυνατόν νά συµβεί
λήθαργος στην περίπτωση πού όλοι οι γιατροί συµφωνούν ότι κανονικά το αποτέλεσµα
της ασθένειάς µου έπρεπε νά ήταν θάνατος; Και αν προχωρούσα παραπέρα και έκανα
και άλλες ερωτήσεις οι απαντήσεις γίνονταν όλο και λιγότερο σίγουρες. και αν έλεγα ότι
όλα αυτά συνέβησαν µε µένα τον ίδιο, αµέσως «οι επιστήµονες» µου έλεγαν: «αν αυτό
συνέβη µε σας, τότε...» κλπ. και ούτε ίχνος οποιασδήποτε απορίας και έκπληξης,
πράγµα πού δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν πιστεύει καθόλου σ' αυτά πού έλεγε Πριν ένα
τέταρτο...
Τελικά άρχισα µόνος µου νά µαζεύω πληροφορίες σχετικά µε το θέµα αυτό. Το έκανα
επειδή:
1. Του ζητούσα νά µάθω τι είναι λήθαργος. Είναι ένας βαθύς ύπνος, είναι λιποθυµία, µία
κατάσταση, δηλαδή, στην οποία η ζωή σβήνει στον άνθρωπο αλλά δεν τον αφήνει
τελείως. Μήπως η αντίληψη πού έχει η επιστήµη είναι λανθασµένη και σε κάθε
άνθρωπο πού πέφτει σε λήθαργο συµβαίνει αυτό πού συνέβη µε µένα;
2. Επειδή ήξερα ότι µερικοί δεν θα µε πιστέψουν (η δυσπιστία τους όµως είναι εντελώς
παράλογη και αβάσιµη διότι δεν µπορούµε επιστηµονικά νά αποδείξουµε ότι είναι

αδύνατον νά συµβεί κάτι τέτοιο), γι' αυτό προσπάθησα νά βρω αποδείξεις σε διάφορες
µελέτες πάνω σ' αυτό το θέµα.

ΚΗ'

Ποια λοιπόν αποτελέσµατα έφερε η ερευνά µου; τι ήταν αυτό πού µου συνέβη; αυτό
ακριβώς πού είχα γράψει παραπάνω, ότι, δηλαδή, η ψυχή µου άφησε για κάποιο
χρονικό διάστηµα το σώµα και µετά, κατόπιν του προστάγµατος του Θεού, γύρισε πίσω.
Την απάντηση αυτή ο καθένας µπορεί νά την δει διαφορετικά: Κάποιος µπορεί νά το
θεωρήσει απίθανο, κάποιος άλλος όµως µπορεί νά πει ότι αυτό είναι φυσικό. αυτό
εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία και την κοσµοθεωρία του καθενός. Γι' αυτόν πού δεν
αποδέχεται την ύπαρξη της ψυχής είναι ανόητη ακόµα και η σκέψη για κάτι τέτοιο. Ποια
ψυχή µπορεί νά αποχωριστεί από το σώµα, αφού η ψυχή δεν υπάρχει;
Θέλω όµως οι τέτοιοι «χασάπηδες» νά προσέξουν το εξής: Υπάρχει στον άνθρωπο κάτι
πού µπορεί νά βλέπει, νά ακούει, νά ζει, δηλαδή και νά ενεργεί ακόµα και τότε πού το
σώµα του βρίσκεται ξαπλωµένο άψυχο και αναίσθητο πάνω σ' ένα τραπέζι. Για εκείνους
πού πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν αποτελείται µόνο από τά υλικά στοιχεία αλλά
υπάρχει σ' αυτόν εκτός από αυτά και κάποια δύναµη πού λειτουργεί ανεξάρτητα, γι'
αυτούς το γεγονός πού περιέγραψα δεν θα φανεί παράξενο. Νά πιστεύουµε στην
ύπαρξη της ψυχής είναι, κατά τη γνώµη µου, πολύ λογικό. Πραγµατικά, αν ή δύναµη
πού ζωντανεύει και εµψυχώνει το σώµα µας ειναι προϊόν της λειτουργίας του ίδιου του
σώµατός µας, τότε ο θάνατος δεν έχει νόηµα. Για ποιο λόγο άραγε νά υπάρχει το γήρας
και ο θάνατος αν όλα τά απαραίτητα στοιχεία για νά ανανεώνεται ο οργανισµός µας
µπορεί νά τά παίρνει αδιάκοπα;
Διηγήθηκα το περιστατικό µου σε πολλούς ιερείς αλλά ακόµα και σε ιεράρχες. Μεταξύ
τους υπήρχαν και πολύ µορφωµένοι άνθρωποι. Όλοι τους οµόφωνα µου απάντησαν ότι
το γεγονός πού µου συνέβη δεν είναι καθόλου απίθανο. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις
περιγράφονται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ακόµα και στους βίους των
αγίων. Ο Πάνσοφος Θεός επιτρέπει για αγαθούς σκοπούς τέτοιους αρπαγµούς της
ψυχής και δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα νά βλέπουν σύµφωνα µε το µέτρο των

ικανοτήτων τους τον άλλο κόσµο, τον κόσµο όπου ο καθένας µας θα πάει έτσι και
αλλιώς. Νά πω και κάτι άλλο, κατά τη γνώµη µου, σε κάποιες περιπτώσεις ο σκοπός
τέτοιων αποκαλύψεων γίνεται φανερός αµέσως. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις πού
αυτός µένει κρυµµένος και µπορεί η αποκάλυψη νά φαίνεται αναιτιολόγητη και µόνο
µετά από πολύ καιρό γίνεται κατανοητός ο σκοπός της.
Στα βιβλία πού διάβασα πάνω σ' αυτό το θέµα βρήκα ένα περιστατικό πού ένας τέτοιος
αρπαγµός της ψυχής στον άλλο κόσµο είχε καθοριστική σηµασία µόνο για τον
δισέγγονο της γυναίκας στην όποία αυτός συνέβη. Ο άνθρωπος εκείνος ήθελε να
αυτοκτονήσει και τίποτε δεν µπόρεσε νά τον σταµατήσει. Όταν έµαθε όµως αυτό πού
είχε συµβεί στην προγιαγιά του άλλαξε την γνώµη. Προφανώς υπήρχε ανάγκη τέτοιας
εµπειρικής γνώσης του άλλου κόσµου, αλλά κανείς στην οικογένεια αυτή, εκτός από την
προγιαγιά του νεαρού πού σώθηκε διά αυτής της γνώσεως από την αυτοκτονία, δεν είχε
την ικανότητα νά την δεχθεί. Γι' αυτό τόσος µεγάλος ήταν ο χρόνος πού µεσολάβησε
ανάµεσα στην αποκάλυψη και την στιγµή πού έγινε φανερός ο σκοπός της.
Αυτή είναι ή θρησκευτική πλευρά της υποθέσεως. Ας περάσουµε τώρα νά δούµε το
θέµα από την άλλη πλευρά. Εδώ ανακάλυψα πολλά σηµεία πού επιβεβαίωσαν την
πίστη µου και τίποτε δεν θα µπορούσε νά την αναιρέσει.

ΚΘ'

Πρώτ' απ' όλα πρέπει νά πω ότι από τά βιβλία πού διάβασα έµαθα ότι στον λήθαργο
είναι αδύνατο νά έχει κανείς οφθαλµαπάτες.
Ο άνθρωπος όταν πέφτει σε λήθαργο συνήθως δεν ακούει και δεν αισθάνεται τίποτα ή
αν ακούει, ακούει αυτά πού πραγµατικά γίνονται γύρω του. Και είναι λάθος νά
ονοµάζουµε αύτή την κατάσταση λήθαργο. Αυτή η κατάσταση πιο πολύ µοιάζει µε την
παράλυση ή µε τη νάρκη. Η παράλυση αύτή µπορεί νά έχει διάφορες βαθµίδες και σε
περίπτωση, όταν είναι δυνατή, παραλύει όλος ο οργανισµός. Τότε δεν µπορεί νά γίνεται
λόγος για όνειρα και οφθαλµαπάτες διότι µαζί µε όλα τά άλλα όργανα παραλύει και ο
εγκέφαλος. Αν η νάρκη αύτή δεν είναι πολύ βαθιά τότε ο ασθενής έχει καθαρές τις

αισθήσεις του και αισθάνεται και τά καταλαβαίνει όλα. το µυαλό του δουλεύει κανονικά
όπως και το µυαλό ενός υγιούς άνθρώπου. Συνεπώς, αν παθαίνει κανείς αυτό, δεν
σκοτίζεται ή διάνοιά του όπως στην περίπτωση του ύπνου η της λιποθυµίας.
Καλή απόδειξη ότι αυτά πού ζει ένας άνθρωπος στην κατάσταση πού βρέθηκα εγώ είναι
αληθινά και δεν είναι παραίσθηση και οφθαλµαπάτη είναι ή πεποίθησή του, ότι, αυτά
πού του είχαν συµβεί, ήταν πραγµατικότητα και ή έντονη απήχηση πού αυτά
προκαλούν. Όµως αυτή η απόδειξη µπορεί νά θεωρηθεί σοβαρή µόνο από τούς
ανθρώπους µε υγιή διάνοια και όχι από τούς «επιστήµονες». Νοµίζω ότι ο καθένας µας
έχει την εµπειρία κάποιου ονείρου, κάποιας παραίσθησης ή κάποιας οφθαλµαπάτης και
ξέρει πόσο καιρό µένουν αυτά στην µνήµη. Συνήθως διαλύονται αµέσως µετά το
ξύπνηµα, όταν πρόκειται για όνειρο, ή µετά την παρέλευση της κρίσιµης στιγµής στην
ασθένεια, όταν πρόκειται για παραίσθηση και οφθαλµαπάτη. Μόλις ξαναβρίσκει ο
άνθρωπος τις αισθήσεις του αµέσως ελευθερώνεται από την επίδρασή τους και
καταλαβαίνει ότι αυτά πού έβλεπε ήταν οφθαλµαπάτες. Γνώριζα έναν άνθρωπο, ο
οποίος, αφού πέρασε η κρίσιµη στιγµή και αυτός συνήλθε, έλεγε στους άλλους µε
χαµόγελο για τις φρικτές οφθαλµαπάτες πού είχε δει αν και ήταν ακόµα αδύνατος
έβλεπε την κατάσταση από την οποία µόλις βγήκε µε τά µάτια ενός υγιή ανθρώπου και
οι οφθαλµαπάτες πού είχε δει δεν του προκαλούσαν φόβο. Άλλο πράγµα είναι η
κατάσταση στην οποία βρέθηκα εγώ. Ποτέ µετά δεν είχα αµφιβολίες ότι όλα αυτά πού
είδα και έζησα από τότε πού η ψυχή µου άφησε το σώµα και µέχρι την στιγµή πού
ξαναζωντάνεψα µέσα στο νεκροτοµείο ήταν αληθινά και πραγµατικά όπως η σηµερινή
µου ζωή. Διάφοροι άνθρωποι µε πολλούς τρόπους προσπαθούσαν νά µε πείσουν νά
µην πιστεύω σ' αυτά.
Κάποιες φορές οι προσπάθειές τους αυτές µου φαίνονταν πολύ γελοίες. Είναι δυνατόν
νά πείσουµε έναν άνθρωπο να µην πιστεύει σ αυτά που στη µνήµη του ειναι το ζωντανά
σαν νά τά έζησε χθες; Προσπαθήστε νά τον πείσετε ότι χθες όλη την ηµέρα κοιµόταν και
έβλεπε όνειρα ενώ αυτός είναι σίγουρος ότι χθες όπως και πάντα έπινε το τσάι του,
έτρωγε, πήγε στη δουλειά και είδε τούς γνωστούς του. Εγώ στην περίπτωση αύτή δεν
αποτελώ κάποια εξαίρεση. Διαβάστε τις διηγήσεις για τά παρόµοια περιστατικά και θα
δείτε ότι τέτοιες αποκαλύψεις του άλλου κόσµου σε κάποιες περιπτώσεις αφορούσαν
µόνο έναν συγκεκριµένο άνθρωπο. Τότε του απαγορευόταν νά διηγείται το περιστατικό
σε οποιονδήποτε άλλον. Ο άνθρωπος όσο επιπόλαιος και πολυλογάς και νά ήταν
τηρούσε αυστηρά αυτήν την εντολή και δεν έλεγε το µυστικό του ούτε στους συγγενείς

του. Δεν τούς αποκάλυπτε αυτό πού εµπιστεύτηκε µόνο σ' εκείνον ακόµα και αν
περνούσαν δέκα και παραπάνω χρόνια. Άπ' αυτό γίνεται φανερό πόσο ιερή και
απαραβίαστη ήταν γι' αυτόν αυτή η εντολή και συνεπώς το γεγονός πού του συνέβη
ήταν πραγµατικό και δεν ήταν καρπός της νοσηρής φαντασίας του. Είναι γεγονός ότι
µετά από τέτοιες αποκαλύψεις ακόµα και οί άθεοι γίνονταν πιστοί και έµεναν πιστοί όλη
την υπόλοιπη ζωή τους.
Τι παράδοξο πράγµα είναι αυτό! Πώς µπορεί ένας υγιής άνθρωπος, όπως εγώ, όλη την
ζωή του νά βρίσκεται ύπό την επίδραση ενός φρικτού ονείρου ή µίας ψευδαισθησίας;
Και κάτι παραπάνω: Πώς µπόρεσε αυτή η ψευδαισθησία νά αλλάξει την ζωή και την
σκέψη του, όταν ακόµα και τά πιο φρικτά γεγονότα πολλές φορές είναι αδύνατον νά
προκαλέσουν τέτοια µεταστροφή;
Προφανώς αυτή η µεταστροφή δεν οφείλεται σε λήθαργο ή σε ψευδαισθησία αλλά σ'
ένα πραγµατικό γεγονός. Αν θα λάβουµε ύπ' όψη και την κοινή σε όλους τούς
ανθρώπους τάση νά ξεχνάνε οτιδήποτε: οποιαδήποτε δυσάρεστα γεγονότα, απώλειες
συγγενών κλπ. απ' όπου και το ρητό: «ο χρόνος θεραπεύει τά πάντα». Τότε το ότι το
περιστατικό αυτό διατηρήθηκε ζωντανό στη µνήµη µου δεν αποτελεί απόδειξη ότι
πέρασα εκείνη τη διαχωριστική γραµµή πού χωρίζει τον κόσµο αυτό από τον άλλο, πέρα
από την οποία δεν υπάρχει ο χρόνος και η λήθη και η οποία στην γλώσσα µας λέγεται
θάνατος;

Λ'

Όλα αυτά πού µου συνέβησαν ήταν πράγµατα ασυνήθιστα και δεν ξέρω αν χρειάζεται
νά το επαναλάβω. Που εξαφανίστηκε το οίδηµα, πού ήταν τόσο µεγάλο, ώστε
προκάλεσε την πτώση της θερµοκρασίας, γέµισε τούς πνεύµονές µου και δεν µε
επέτρεπε νά αποπτύσω τά υγρά πού µαζεύτηκαν στο στήθος µου; Πώς µπόρεσε αυτό
νά διαλυθεί, τότε, πού το αίµα µου ήταν παγωµένο; Γιατί οι πνεύµονες και η καρδιά µου
αµέσως µετά την αναβίωσή µου άρχισαν νά λειτουργούν µε τέτοια δύναµη, αν το
οίδηµα, τότε, ακόµα δεν είχε εξαφανιστεί; Είναι πολύ δύσκολο για µένα νά πιστέψω Ότι
µπόρεσα µε τέτοιες προϋποθέσεις νά επανέλθω στη ζωή µε έναν φυσικό τρόπο. Είναι

πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις πού ο ασθενής γλιτώνει από µία τέτοια ασθένεια ακόµα
και αν βρίσκεται σε πιο ευνοϊκές συνθήκες από ότι εγώ και οι δικές µου «ευνοϊκές
συνθήκες» ποίες ήταν; Οι γιατροί µε άφησαν, το σώµα µου το έπλυναν και το έβαλαν
πάνω σ' ένα τραπέζι στο νεκροτοµείο πού δεν υπήρχε θέρµανση και κάτι άλλο ακόµα
αυτά πού έβλεπα και άκουγα δεν ήταν προϊόν της δικής µου φαντασίας.
Όλα αυτά συνέβαιναν στην πραγµατικότητα. Κατανοούσα πολύ καλά όλα πού γίνονταν
γύρω µου. Εποµένως όλα αυτά δεν ήταν παραισθήσεις και το µυαλό µου λειτουργούσε
κανονικά και παρ' όλα αυτά αισθανόµουν τον εαυτό µου διαχωρισµένο: έβλεπα το
άψυχο σώµα µου ξαπλωµένο πάνω στο κρεβάτι και ταυτόχρονα έβλεπα τον άλλο εαυτό
µου. Καταλάβαινα ότι βρίσκοµαι σε µία κατάσταση διαφορετική και Κατανοούσα όλες τις
ιδιαιτερότητες του καινούριου αυτου τρόπου υπάρξεις µου. Ξαφνικά παύω νά βλέπω
αυτά πού γίνονταν µετά στο δωµάτιό µου. Γιατί; επειδή χάνω εντελώς τις αισθήσεις µου;
Όχι, εξακολουθώ νά βλέπω και νά καταλαβαίνω όλα πού γίνονται γύρω µου. και δεν
βλέπω αυτά πού γίνονται στο δωµάτιό µου, επειδή δεν είµαι εκεί. Όταν θα επιστρέψω
θα βλέπω και θα ακούω πάλι, όχι όµως µέσα στο δωµάτιο, αλλά στο νεκροτοµείο, στο
όποιο ποτέ πριν δεν είχα βρεθεί.
Αν δεν υπάρχει ψυχή, τότε, ποιος ήταν αυτός πού τά έβλεπε και τά άκουγε; πως
µπόρεσε ή ψυχή µόνη της νά χωριστεί από το σώµα, αν, στην περίπτωσή µου, δεν
συνέβη αυτό πού στην γλώσσα µας λέγεται θάνατος; και για ποιο λόγο εγώ θα τά έλεγα
όλα αυτά σήµερα στην εποχή µας, στον αιώνα της απιστίας και άρνησης, αν αυτά δεν
ήταν για µένα µία πραγµατικότητα; επειδή πιστεύω και γνωρίζω ότι η διδασκαλία της
Ορθόδοξης Εκκλησίας µας περί θανάτου είναι αληθινή αισθάνοµαι την ανάγκη νά κάνω
αυτή την εξοµολόγηση. Είναι εξοµολόγηση ενός ανθρώπου πού δεν πίστευε στην µετά
θάνατον ζωή και µε έναν τρόπο θαυµατουργικό θεραπεύτηκε από αυτή την παράλογη
και τροµερή ασθένεια πού έχει τόσο µεγάλη διάδοση στις µέρες µας.
Είπε ο Κύριος µε το στόµα του δικαίου Αβραάµ στην παραβολή για τον Πλούσιο και τον
φτωχό Λάζαρο: «ει Μωϋσέως και των προφητών ουκ ακούουσιν, ουδέ εάν τις εκ νεκρών
ανέστη πεισθήσονται»(ΛΚ. 16, 31). Όσοι αναγνώστες διάβασαν µε προσοχή αυτή την
διήγηση θα καταλάβουν ότι τα λόγια αυτά του Κυρίου είναι αψευδή και ισχύουν και για
µας σήµερα. Οι άνθρωποι πού δεν ακούνε και δεν τηρούν τις ζωοποιές εντολές του
Κυρίου µας, πού οι προφήτες και οι απόστολοι έγραψαν στα ιερά βιβλία, γίνονται
ανίκανοι να πιστεύουν σ' αυτά πού λέει ένας άνθρωπος πού πραγµατικά αναστήθηκε εκ

νεκρών... Τέτοια είναι η καρδιά του ανθρώπου πού είναι σκοτισµένη από την αµαρτία: ο
άνθρωπος ενώ έχει τα αυτιά, δεν ακούει!

