
Μαΐου 5 1125, 
Αβαείο Αγίου Ελεήμονος, 

Υψίπεδα Νοτιοανατολικής Σκωτίας

ΤΟΥ ΠΡΙΝ, ΤΟΥ ΤΩΡΑ, ΤΟΥ ΜΕΤΑ...

Τ ριάντα χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μέρα του 1095 που 
αποχαιρετώντας τον τόπο μας είχαμε φορτωθεί σε ένα σα
ραβαλιασμένο κάρο και κατηφορίζαμε προς την ακτή της 

Αγγλίας, την πιο κοντινή με τη Φλάνδρα, που ήταν ακριβώς απέ
ναντι. Το ταξίδι ήταν κουραστικό κι από το κούνημα και το τριζο
βόλημα είχα πέσει σε μια παράδοξη κατάσταση μεταξύ ύπνου 
και ξύπνιου. Οι σκέψεις μου φτερούγιζαν μπερδεμένες σε όσα 
είχαμε ζήσει εδώ, σαν τα μελίσσια που δεν αλλάζουν τόπο.

Αναπολούσα τα χρόνια μας τα παιδικά με τον Λάιαλ Λού
κας, που ήταν γεμάτα χρώματα, παιχνίδια κι ελευθερία στις 
πλαγιές των υψιπέδων, όπου χανόμασταν καθημερινά. Τον 
έβλεπα να τρέχει μπροστά, πάντοτε πιο γρήγορα από μένα, και 
να ανεμίζουν οι ξανθωπές του μπούκλες. Να καταδιώκουμε το 
στεφάνι που κυλούσε στην κατηφοριά. Πυκνό χορτάρι, ψηλό
τερο από τα παιδικά μας μπόγια, μας μαστίγωνε στο πρόσωπο 
κι έμπαινε στα μάτια μας. H χλωρή του μυρουδιά τρύπωνε στα 
ρουθούνια μας και η πικρή του γεύση έμενε όλη μέρα στα χείλη 
μας. Τρεχαλητά και τούμπες που δεν είχαν τελειωμό. Τα πόδια 
μας να φεύγουν μπροστά, να γλιστράμε, να κουτρουβαλάμε, κι 
εγώ, ο συνετός, να σταματάω απηυδισμένος. Εκείνος να σηκώ
νεται, να ξαναπέφτει, να κυλάει, να ξανασηκώνεται, να δίνει 
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μια και να τσαλαβουτάει στο βούρκο του μεγάλου βάλτου στα 
ριζά του λόφου γυρεύοντας το στεφάνι. Κι έπειτα να βγαίνει 
πήλινος! Να σηκώνει το στεφάνι ψηλά σαν θρίαμβο, να μου 
γελάει και να ξεχωρίζουν κάτασπρα τα δόντια του. Τα γέλια 
και οι φωνές μας να κάνουν το γύρο των υψιπέδων.

Εκεί κοντά στην πλατιά καμπύλη ενός χαμηλού λόφου με 
κόκκινα χώματα στεκόταν περισσότερο από έναν αιώνα το 
μπλακχάουζ4 της οικογένειάς του. Ήταν έργο προγόνων που 
χάνονταν στην αχλή του χρόνου. Ένα όμορφο, μεγάλο κτίσμα 
που είχε μόνο ένα χώρο, όπως όλα τα σπίτια αυτού του τύπου, 
κι ένα μεγάλο πατάρι για τον ύπνο χωμένο μέσα στη σκεπή. Τις 
γκρίζες πέτρες του τις κατέτρωγαν οι παλιόκαιροι. Ένα κάρο 
θα έκανε και τρεις μέρες για να φτάσει στη θάλασσα και να τις 
φορτώσει από τη βραχώδη ακτή, αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί 
ήταν πέτρες πολύ σκληρές, που άντεχαν στους χρόνους. Ειδικά 
οι γωνιαίοι μονόλιθοι, που ήταν μεγάλοι σαν αρνιά για να κρα
τάνε σταθερή τη δομή του κτίσματος, είχαν χρειαστεί στα σί
γουρα πολύ κόπο για να κουβαληθούν μέχρι τα μέρη μας. Αλλά 
ήταν η τοπική παραδοσιακή τεχνοτροπία που το επέβαλλε.

Δεν ήταν ψηλό σπίτι, η αχυρένια σκεπή του όμως, αληθινό 
έργο τέχνης σκωτικής παράδοσης, του έδινε μια σπάνια επι
βλητικότητα. Πυκνά στάχυα, από γενιά σε γενιά συμπληρω
μένα, σαν προαιώνιος μίτος τιμής, ξεπερνούσαν τα πέντε πό
δια πάχος.

Στην πίσω πλευρά του, προς τα νότια κι ανατολικά, ένα με
γάλο ξύλινο κιόσκι, μαστορεμένο από χοντρούς κορμούς οξιάς, 
προστάτευε δυο χώρους πολύτιμους. Το πεταλωτήριο του πα
τέρα του και το στάβλο που χωρούσε πέντε, έξι άλογα και στην 
ανάγκη στριμωχτά ακόμα και δέκα... Τα δύο ήταν τα δικά τους 
και τα υπόλοιπα όσων έφταναν εδώ για το ξακουστό πετάλωμα 
που πετύχαινε ο πατέρας του, ο μόνος σε ολόκληρη την περιο
χή. Ήταν πεταλωτής και σιδεράς περιωπής, πασίγνωστος για 
ανθεκτικές δουλειές μεγάλης τεχνοτροπίας.

Στην ίδια πλευρά του λόφου, πιο χαμηλά, ο πατέρας του είχε 

IPPOTES SOMA S.indd   13 074//22   1:20 PM



14 ΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

κατασκευάσει με πολλή φροντίδα ένα μαντρί με μια μικρή στά
νη, για να βρίσκει προστασία το κοπάδι τους, που θα μετρούσε 
καμιά ντουζίνα από εκείνα τα μεγαλόσωμα, μαυρομούρικα 
πρόβατα γουόλι.5 Τους πρόσφεραν άφθονο γάλα και μαλλί. Λί
γες φορές το χρόνο και καλό κρέας, συνήθως με κάποια σημα
ντική αφορμή, μια γιορτή, ένα καλωσόρισμα... Ήταν προστα
τευμένο από τους βόρειους ανέμους κι έστελνε στην αντίθετη 
κατεύθυνση από το σπίτι τις βαριές οσμές του. 

Η περίτεχνη περίφραξή του έστεκε άφθαρτη από το χρόνο. 
Χοντροί πάσσαλοι βαλανιδιάς αποτελούσαν το σκελετό της 
και κλαδιά βατομουριάς ήταν πλεγμένα ανάμεσά τους. Πλε
ξούδες αγριοτριανταφυλλιάς και γαϊδουράγκαθα, που αφθο
νούσαν στην περιοχή, κάλυπταν όλα τα μικρά κενά. Τα πρόβα
τα έμεναν έτσι προστατευμένα και οι λύκοι, που ήταν πολλοί 
στην περιοχή, μακριά τους.

Σε αυτό το σπίτι περνούσαμε τις ώρες και τις μέρες μας. Εί
χε περισσότερο ενδιαφέρον από το σπίτι όπου μεγάλωσα εγώ. 
Ήταν γεμάτο αφορμές και υποσχέσεις για τις περιπέτειες και 
τις σκανταλιές μας.

Ο πατέρας του, Τζον Μακ Μπλέιερ, ήταν ένας άντρας ψη
λός, ογκώδης, βαρύς, με τεράστιες πλάτες. Το πρόσωπό του 
σκληρό, με λεπτά χείλη και μάτια μεγάλα, σκούρα μπλε. Τα 
καστανά μαλλιά του έφταναν μέχρι τους ώμους του. 

Ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος. Δεν είχε πειστεί για το 
Θεό... Προτιμούσε τις γήινες αξίες των προγόνων του και τις 
παλιές ιστορίες των δρυϊδών. Είχε όμως καλοσύνη, ηθική και 
την ψυχή του σε τάξη.

 Ο κόμης Μακ Πράις είχε διαθέσει στις διαταγές του βασι
λιά Μάλκολμ Γ' της Σκωτίας δυο εκατοντάδες από τους πιο 
στιβαρούς άντρες του τιμαρίου του κατά τη διάρκεια της μεγά
λης επιδρομής των Σκανδιναβών Βίκινγκς. Ήταν ένας μικρός 
ιδιωτικός στρατός που ήταν υποχρεωμένος να συντηρεί και να 
τον διαθέτει ανάλογα με τις προσταγές του βασιλιά. Ο Τζον 
Μακ Μπλέιερ ανάμεσά τους έδειξε αξιομνημόνευτο θάρρος 
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και δύναμη στις μάχες με τους εισβολείς. Τίμησε τον άρχοντά 
του και το στέμμα της Σκωτίας κι ανταμείφτηκε ως ο πιο αξιό
μαχος πολεμιστής της περιοχής. Ο κόμης τού χάρισε το δικαί
ωμα της αυτοδιάθεσης και του παραχώρησε ως κληρονομήσιμη 
ιδιοκτησία το μικρό κτήμα, το σπίτι και το σιδεράδικο.

Στη μάχη της Κόκκινης Ακτής, μια σπαθιά εχθρού είχε συ
ντρίψει το κράνος του. Η κοφτερή λάμα είχε φτάσει μέχρι το 
αριστερό του φρύδι διαλύοντας το οστό ελάχιστα προτού του 
πάρει και το μάτι. Η βαθιά ουλή, που απλωνόταν από το μέτω
πο μέχρι διαγώνια στο ζυγωματικό, του έδινε ένα διαρκές ύφος 
αμφιβολίας. 

Η Μαίρη Μακ Μπλέιερ ήταν μια γυναίκα όμορφη και περή
φανη, από αρχαία γαελική6 φυλή αυτοχθόνων χαϊλάντερς. Τα 
μαλλιά της, κοκκινωπός καταρράκτης, στόλιζαν το δυναμικό 
της πρόσωπο. Δυο βαθιές ρυτίδες στο μέτωπο κι άλλες δυο μι
κρότερες, κάθετες ανάμεσα στα μάτια τα αχνογάλαζα, τα σχε
δόν απόκοσμα, που πιστά είχε κληροδοτήσει στον Λάιαλ, έδι
ναν έμφαση σε κάθε της έκφραση. Αρχοντική παρουσία παρά 
την ταπεινή της καταγωγή. Από τα δεκαοχτώ μαζί, έζησε όλη 
της τη ζωή με τον πατέρα. Σκληρή και τρυφερή, ανάλογα... Κα
λή μάνα, σύντροφος, μια γυναίκα που ήταν ικανή σε όλα. Στο 
σπίτι, στο σιδεράδικο, στο μικρό τους υποστατικό... Μπορούσε 
και να κρατήσει, όταν χρειαζόταν, ακόμη και τα όπλα, τόξο ή 
σπαθί. Ο Λάιαλ της είχε μεγάλη αδυναμία.

Οι γονείς του φίλου μου ήταν δύο καλοί άνθρωποι, που εί
χαν πάντοτε ανοιχτά την καρδιά και το σπιτικό τους για μένα. 
Από τη μέρα που έμαθαν ότι ήμουν νόθος, συνέχισαν, ακόμα 
πιο έντονα, αλλά πάντα διακριτικά, να μου προσφέρουν την 
αγάπη τους και τη φιλοξενία τους. Δε με πλήγωσαν ποτέ.

Δυο αιώνια αγαπημένοι, οπτασίες πια, καμάρωναν από την 
κορυφή του λόφου τον Λάιαλ καθώς απομακρυνόμασταν. Ο 
πατέρας στεκόταν με τα πόδια σε διάσταση και χέρια κάτω. 
Την αιώνια αμφιβολία στο πρόσωπό του την είχε αλλάξει η 
υπερηφάνεια. Η μάνα παραστεκόταν με εκείνο το στωικό ύφος 
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της υπομονής και της σιγουριάς. Είχε τα χέρια σταυρωμένα 
σαν να προσεύχεται.

Όταν έφυγε ο πατέρας από την αρρώστια που του διέλυσε 
ύπουλα τα πνευμόνια του, η μάνα του τον ακολούθησε σε έξι 
μήνες... Έτσι, χωρίς να έχει τίποτα. Ήθελε μόνο να πάει να 
τον βρει. 

Οι δυο τους αναπαύονται δίπλα δίπλα στο μικρό νεκροταφείο 
του χωριού, στη σκιά της βαριάς εκκλησίας που τόνιζε την πα
ρουσία του Θεού στο κέντρο μιας μεγάλης έκτασης χιλιάδων 
εκταρίων της γης του κόμη Μακ Πράις. Από τη μία, με περπάτημα 
μίας μέρας το κάστρο του κι άλλο τόσο· προς την άλλη κατεύθυν
ση, η μικρή πολιτεία... Τέσσερεις χιλιάδες ψυχές που είχαν σχέ
σεις εξάρτησης μαζί του. Μία εκκλησία κι ένα νεκροταφείο μαζί, 
φύλακες και υπόμνηση ανάμεσα σε δύο κόσμους διαφορετικούς. 
Του άρχοντα και των χωρικών. Των ζωντανών και των νεκρών.

Ο Λάιαλ είχε στραφεί πολλές φορές πριν από τη μεγάλη 
στροφή, όπου ήξερε ότι η ματιά αποχωρίζεται από το σπίτι 
τους. Τους είχε επισκεφτεί χτες, να αφήσει ένα μπουκέτο κίτρι
να αγριολούλουδα στο μνήμα τους. Τώρα ήταν η στιγμή του 
αποχαιρετισμού. Η τελευταία εικόνα τους που πήρε μαζί του 
ήταν καθώς σήκωναν το χέρι ψηλά...

Το κάρο μας πορεύεται αγκομαχώντας. Είναι μικρό κάρο και 
παλιό κι είναι παραφορτωμένο μ’ εμάς και τα συμπράγκαλά 
μας. Δίπλα μου κάθεται ο αδελφός Βενέδικτος. Έχει περάσει 
είκοσι οχτώ χρόνια στο μοναστήρι του Αγίου Ελεήμονος, είναι 
πολύ έμπειρος και του οφείλαμε πάντοτε σεβασμό και υπακοή. 
Ψηλός, εύσωμος, βλοσυρός, ικανός με πιστούς και απίστους. Κι 
ακόμα, χτίστης, γεωργός, σιδεράς και ξυλουργός, άξιος σε όλα. 
Και σπουδαίος χειριστής των όπλων. Μια ικανότητα που στα 
σίγουρα σχετίζεται με το βαθύ παρελθόν της νιότης του, το 
οποίο ποτέ ο ίδιος δεν έχει θελήσει να φωτίσει επαρκώς. Η 
φήμη που τον συνόδευε από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε 
στο μοναστήρι και που μέχρι σήμερα ποτέ δε λησμονήθηκε 
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έλεγε πως υπήρξε σπουδαίος μισθοφόρος πολεμιστής. Αλλά 
ποτέ κανείς δεν είχε τολμήσει να τον ρωτήσει σχετικά. 

Ο αδελφός Βενέδικτος ήταν ο ηγήτορας της συντροφιάς μας. 
Συνήθως τον ακούγαμε παρά του μιλούσαμε, δεν προτιμούσε 
άλλωστε τις μεγάλες συζητήσεις. 

Την άνοιξη του 1094 είχε ταξιδέψει στη Γαλλία καλεσμένος 
αδελφών μοναχών, που είχαν πειστεί για το μεγάλο γεγονός 
που προετοιμαζόταν. Εκείνοι τον έφεραν σε επαφή με τον Πέ
τρο της Αμιένης και άκουσε τις ομιλίες του. Πέρασε ένα μήνα 
κοντά του. Ένα πλήθος απλών, πιστών ανθρώπων, που μέρα με 
τη μέρα μεγάλωνε, ακολουθούσε τον επιφανή αδελφό, που πε
ριπλανιόταν με το γαϊδαράκο του. Οι άνθρωποι γύρευαν, σαν 
διψασμένη έρημος, λίγη δροσιά από τα χείλη του. Ο αδελφός 
Πέτρος είχε το χάρισμα του λόγου.

Ο Βενέδικτος είχε ενστερνιστεί τις μαύρες εμπειρίες του κο
σμοκαλόγερου στην Ιερουσαλήμ. Οι συνθήκες στους Αγίους 
Τόπους είχαν αλλάξει δραματικά για τους χριστιανούς έπει
τα από την κυριαρχία των Σελτζούκων Τούρκων. Ο φανατι
σμός τους και οι φρέσκιες δυνάμεις τους είχαν απωθήσει στα 
βάθη των ερήμων τους μετριοπαθείς Άραβες και η σκληρή 
αρχή τους είχε επιβληθεί στην Ιερουσαλήμ και σε όλες τις 
σημαντικές πόλεις. 

Ο άγιος ιεροκήρυκας εξιστορούσε στους λόγους και στα κη
ρύγματά του τις προσβολές, τους εξευτελισμούς, τις απειλές 
για τη ζωή του, που τον είχαν αναγκάσει να εγκαταλείψει την 
Ιερουσαλήμ. Ένας Σελτζούκος αξιωματούχος τού είχε μεταφέ
ρει ένα πρωινό το διάταγμα της αποπομπής του από την πόλη. 
Ο Πέτρος της Αμιένης για τους Φράγκους ή Ερημίτης για τους 
ντόπιους ή Κουκουπέτρος για τους Έλληνες διασπείρει ψέματα 
και συκοφαντίες για τον ευλογημένο λαό μας και τον πολυχρο-
νεμένο μας Σουλτάνο παρακινώντας ντόπιους κι άλλους απλούς 
ανθρώπους που ζούνε ειρηνικά μεταξύ τους, μουσουλμάνους, 
εβραίους και χριστιανούς, σε ξεσηκωμό και ανατροπή της αρ-
χής μας. Με απόφαση του Σουλτάνου μας, κηρύσσεται ανεπιθύ-
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μητος και πρέπει για τη δική του ασφάλεια να εγκαταλείψει έως 
αύριο το πρωί την πόλη.

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι δεν είχαν τη διαλλακτικότητα των 
Φατιμιδών7 Αράβων. Μέχρι το 1060, οι Άραβες είχαν δείξει 
ανεκτικότητα, μέχρι και τα όρια του σεβασμού, προς τους πι
στούς οι οποίοι έφταναν στην ιερή πόλη για να προσκυνήσουν 
τους Άγιους Τόπους. Όλα άλλαξαν όταν οι Σελτζούκοι κατέ
κτησαν την Άγια Πόλη.

Ο Πέτρος ο Ερημίτης, αυτός ο μικροσκοπικός, νευρώδης 
αδελφός μας, ήταν χαρισματικός ρήτορας κι έκρυβε μεγάλη 
φλόγα μέσα του. Ασκούσε μεγάλη επιρροή στους πιστούς. Με
τά την επιστροφή του στη Γαλλία, με συνεχείς περιοδείες και 
συναντήσεις, προσπάθησε να ξεσηκώσει τους ευγενείς και το 
λαό εναντίον των Σαρασίνων, που δε σέβονταν τους ντόπιους 
χριστιανούς ούτε τους προσκυνητές, που με περιπετειώδη τα
ξίδια και υπέρογκα έξοδα έφταναν από τη Δύση στους Αγίους 
Τόπους για να εκπληρώσουν το υπέρτατο τάμα της ζωής τους. 
Ένα προσκύνημα!

Με τις επίμονες προσπάθειές του κατάφερε να μετουσιώσει 
τις προσβολές στο πρόσωπό του σε αφορμές, που οδηγούσαν 
σε μια απόφαση που όμοιά της η Δύση δεν είχε ξαναδεί. Είχε 
συνδυάσει τα γεγονότα της εποχής κι είχε αντιληφθεί πρόωρα 
τις ιστορικές τους διαστάσεις, πεπεισμένος ότι αργότερα θα 
επηρέαζαν όλο τον κόσμο.

Τα χριστιανικά βασίλεια πολεμούσαν τους Άραβες στην 
Ισπανία στη μεγάλη αντεπίθεση για την απώθησή τους από την 
Ιβηρική Χερσόνησο. Την εποχή που νέες μάχες της Ρεκονκί
στα8 μαίνονταν, ο Πέτρος ο Ερημίτης όργωνε τη Γαλλία, τη 
Φλάνδρα και τη Γερμανία ξεσηκώνοντας τους χριστιανούς 
εναντίον των μουσουλμάνων. Η διάσπαση της Δύσης σε πολλά 
βασίλεια κι ακόμα περισσότερες ηγεμονίες ήταν ένα πρόβλη
μα που τον ανάγκαζε να προσαρμόζει τις τακτικές του ανάλο
γα. Φρόντιζε, βέβαια, να προβάλλει πάντοτε ως μοναδικό κί
νητρό του το θέλημα του Θεού...
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Η εκστρατεία τού 1064 με εντολή του Πάπα Αλέξανδρου του 
Β' για την ανακατάληψη της αραγωνικής πόλης του Μπαρμπά
στρο9 είχε ως αποτέλεσμα μια μεγάλη νίκη των συνασπισμένων 
χριστιανών. Η συρρίκνωση των Αράβων στα εδάφη της Δύσης 
ήταν σε εξέλιξη και αποτελούσε δυνατό επιχείρημα για όλους 
εκείνους που διατυμπάνιζαν την πεποίθηση σε όσα μπορούν να 
πετύχουν οι χριστιανοί ενωμένοι. Για τον ίδιο τον Πέτρο, ήταν 
ένας επιπλέον λόγος να επιταχύνει χρησιμοποιώντας τους χρι
στιανικούς θριάμβους στην Ισπανία.

Την άνοιξη του 1095, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α' Κομνηνός 
απευθύνθηκε με επιστολές του σε ηγεμόνες της Δύσης και στον 
άγιο Πάπα μας ζητώντας τη συνδρομή τους απέναντι στο μεγά
λο κίνδυνο των νέων εχθρών. Οι Σελτζούκοι είχαν ξεχυθεί από 
τα βάθη της Κεντρικής Ασίας, οι Ρωμανοί είχαν αποτύχει να 
τους ανακόψουν και είχαν απολέσει πολύτιμα εδάφη από την 
Αρμενία μέχρι την Αίγυπτο. Η Μικρασία ήταν η καρδιά της 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μαζί με τη Μέση 
Ανατολή ήταν σπουδαίοι τόποι μεγάλης στρατηγικής και θεο
λογικής αξίας. Ήταν μια βαθιά ρωγμή στην ασπίδα που για 
αιώνες απέκρουε τα στίφη των εχθρικών λαών της Ανατολής 
να πλημμυρίσουν τη Δύση. Ένας θανάσιμος κίνδυνος για όλο 
τον κόσμο.

Ο Πέτρος ο Ερημίτης είχε αδράξει την αφορμή που πρό
σφεραν αυτές οι επιστολές. Σε μια προγραμματισμένη συνά
ντησή του με τον Πάπα, τον έπεισε πως η οργάνωση μιας 
εκστρατείας, με την οποία η Δύση θα έσπευδε σε βοήθεια των 
αδελφών της Ανατολής με απώτερο στόχο να ελευθερώσει 
τους Αγίους Τόπους, ήταν πράξη χριστιανική και θεάρεστη. Δε 
χρειάστηκε πολύς κόπος για να τα καταφέρει. Ο Πάπας Ουρ
βανός, άλλωστε, είχε πολλούς λόγους για να δεχτεί, γιατί είχε 
κι εκείνος τα δικά του σχέδια για την Ανατολή. 

Είμαι σε μια ηλικία ώριμη. Διαισθάνομαι το χρόνο μου να 
λιγοστεύει. Δεν κοιμάμαι πολύ, δεν έχω ύπνο. Προτιμώ να 
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γράφω... Τα βράδια συνομιλώ μαζί του... Μ’ επισκέπτεται 
τακτικά όταν όλα ησυχάζουν στο αβαείο. Έρχεται, μαζεύει 
τα φτερά του και κάθεται ήσυχα στη γωνιά του στο κελί μου. 
Μαζί μετράμε το χρόνο μου και με βοηθάει να συμπληρώνω 
τις σκέψεις μου. Γνωρίζω ότι δε θα με εγκαταλείψει, ότι θα 
συνεχίσει να το κάνει μέχρι τη μέρα που θα έχω αδειάσει το 
κατάφορτο αναμνήσεων μυαλό μου και θ’ αναχωρήσουμε συ
ντροφιά...

Έζησα πολλά, γνώρισα τόπους κι ανθρώπους διαφορετι
κούς, βρέθηκα στο μέσον γεγονότων που πιστεύω ότι κάποτε 
θα είναι αξιομνημόνευτες ιστορίες για την πορεία αυτού του 
κόσμου. Βάδισα χιλιάδες ρωμαϊκά μίλια, έφτασα μακριά κι 
έπειτα ακόμη μακρύτερα... Με τη χάρη Του επέστρεψα στο 
αβαείο του Αγίου Ελεήμονος. Η ζωή εδώ μου χαρίζει καθη
μερινά το γαλήνιο ρυθμό της... Όμως το μυαλό μου κατακλύ
ζεται από σκέψεις, λογισμούς και αναμνήσεις που με κατα
διώκουν μέρα και νύχτα. Τους ξεφεύγω μόνο όταν προσεύ
χομαι κι όταν γράφω, και ξέρω ότι θα γαληνέψω όταν πια 
όλα θα τα έχω διηγηθεί. 

Έχω ακόμη τις δυνάμεις για να συνδυάσω και να αποτυπώ
σω τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου. Μπορεί οι σκέψεις μου 
να είναι κάποιες φορές αναχρονισμοί κι αναδρομές που περι
πλέκονται. Όμως αυτές οι κιτρινισμένες σελίδες του χρονικού 
μου ταξίδεψαν βουνά και θάλασσες, κάμπους κι ερήμους, πέ
ρασαν μέσα από φωτιά και αίμα προτού γεμίσουν με όσα είδα 
εγώ ο ίδιος με τα μάτια μου ή μου τα εμπιστεύτηκαν άνθρωποι 
που τα έζησαν. Γι’ αυτό είναι αληθινά όλα όσα διαβάζεις και 
σε προσκαλώ, σε ικετεύω, μελλοντικέ μου αναγνώστη, να είσαι 
επιεικής αν, μέσα στην ένταση των γεγονότων που έζησα, τα 
συναισθήματα που με συγκλονίζουν θολώνουν την τάξη ή την 
αντικειμενικότητά της διήγησής μου. Δεν έχω καμία πρόθεση 
να μεροληπτήσω. Προσπάθησα να είμαι ακριβής και να έχω 
επίγνωση προσωπική για όσα έγραψα τότε και για όσα συ
μπληρώνω σήμερα...
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***
Η μάχη του Ματζικέρτ και η καταστροφική ήττα, όνειδος του 
ρωμανικού στρατού, ήταν ένας πρόλογος των ιερών πολέμων 
που ακολούθησαν. Μελέτησα πολύ, συνέλεξα πληροφορίες και 
βιώματα και κατάφερα να αποκτήσω αντίληψη της χριστιανι
κής Ανατολής και της αυτοκρατορίας των Ρωμανών. Τις γνώ
σεις μου για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τις 
εμπλούτισε ο Νικόλαος Λώτας, Κωνσταντινουπολίτης με κατα
γωγή από την Ήπειρο της Ελλάδας. Ο ίδιος μου περιέγραψε 
αναλυτικά τη μάχη του Ματζικέρτ. Ο Νικόλαος ήταν επαγγελ
ματίας στρατιώτης. Εικοσάχρονος ακόμη, υπηρέτησε ανάμεσα 
στους πενήντα έμπιστους της φρουράς του Μεγάλου Δομέστι
χου των Σχολών Νικηφόρου Βρυέννιου του Πρεσβύτερου, 
στρατηγού της εμπιστοσύνης του Αυτοκράτορα, και πολέμησε 
μαζί του στη μάχη του Ματζικέρτ. Με τα απομεινάρια της μο
νάδας του ο Νικηφόρος Βρυέννιος είχε καταφέρει την τελευ
ταία στιγμή να σπάσει τον κλοιό των Σελτζούκων και να 
διαφύγει. Είχε μάταια προσπαθήσει να πλησιάσει το κέντρο 
της μάχης και να διασώσει τον Αυτοκράτορα. Ο Νικόλαος 
Λώτας, βαριά τραυματισμένος στο μηρό και τον αυχένα, είχε 
συρθεί μεταξύ των οχτώ αιχμαλώτων Βυζαντινών στη σκηνή 
του Αλπ Αρσλάν, ύστερα από προσταγή του, τη στιγμή που 
έφερναν και τον Αυτοκράτορα. Ο Σουλτάνος ήθελε τους αιχ
μαλώτους Βυζαντινούς για μάρτυρες. Και οι οχτώ τους συνόδε
ψαν τον Αυτοκράτορα πίσω στην Κωνσταντινούπολη. 

Χρόνια σύντροφος με μισθοφόρους Φράγκους, είχε μάθει 
να μιλάει λίγα γαλλικά κι ακόμα λιγότερα γερμανικά. Ήταν 
έξυπνος άνθρωπος, ένας κοσμοπολίτης στρατιώτης, που με την 
αξία του είχε φτάσει σε ανώτερα αξιώματα. Καταφέρναμε να 
συνεννοηθούμε με σπαράγματα πολλών γλωσσών. 

Η δική μου μητρική μου γλώσσα είναι η γαελική, τα παλιά 
σκωτικά. Όμως στο νησί έχουν επικρατήσει τα αγγλικά, γι’ αυ
τό τα διδάχτηκα και τα μιλάω από παιδί. Κατάφερα να μάθω 
επίσης ικανοποιητικά τα γαλλικά και να μιλάω και λίγο στα 
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γερμανικά. Η γλώσσα των Ευαγγελίων και οι αντιγραφές κει
μένων του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα στη βιβλιοθήκη του 
αβαείου με βοήθησαν να εμπεδώσω τα λατινικά και να απο
κτήσω επίσης μια περιορισμένη ιδέα των αρχαίων ελληνικών, 
τα οποία αναγνώριζα και μπορούσα να κατανοήσω μερικές 
βασικές τους λέξεις ή ακόμα και κάποιες εκφράσεις. 

Τα αρχαία κείμενα που έφτασαν στα χέρια μας είναι μια 
κιβωτός γνώσης. Οι Άραβες είχαν σημαντική συμμετοχή στη 
σωτηρία τους. Παρά τις στερεότυπες πεποιθήσεις της Δύσης, 
απέδειξαν ότι δεν είναι βάρβαροι. Σπουδαίοι λόγιοι κι επιστή
μονες ενδιαφέρθηκαν, ερεύνησαν κι αντέγραψαν βιβλία ελλη
νικής φιλοσοφίας και μαθηματικών που ανακάλυψαν στις 
πλούσιες βιβλιοθήκες της Αντιόχειας, της Έδεσσας και της 
Αλεξάνδρειας. Τους θησαυρούς γνώσης που κρύβονταν ξεχα
σμένοι εκεί τους εκτίμησαν όπως τους άξιζε και τους χρησιμο
ποίησαν για να προάγουν τη σκέψη και τα μαθηματικά σε υψη
λότερα επίπεδα. Αντίγραφα στα αντίγραφα, τα έργα των αρ
χαίων έφτασαν σε αξιόλογες βιβλιοθήκες της Δύσης κι από 
εκεί με νέα αντίγραφα σε μοναστηριακές βιβλιοθήκες, όπως 
του αβαείου του Αγίου Ελεήμονος, και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. 
Μελέτησα πατερικά κείμενα, ευαγγέλια και κείμενα της Πα
λαιάς Διαθήκης στα λατινικά, τα ελληνικά και τα εβραϊκά που 
με έφεραν σε επαφή με ένα μεγάλο γλωσσικό πλούτο και σπά
νιες γνώσεις.

Γι’ αυτό και κράτησα για πάντα στη μνήμη μου, σαν μια από 
τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωή μου, τη μέρα που εξασφά
λισα άδεια από τον ηγούμενό μας η οποία μου επέτρεπε διαρ
κή πρόσβαση στη μεγάλη βιβλιοθήκη του αβαείου. 

Η φήμη μου ως ικανού αντιγραφέα άρχισε να εξαπλώνεται 
κι έφτασε ακόμη και σε μακρινά μοναστήρια. Φρόντιζα να 
την επιβεβαιώνω και να την ενδυναμώνω αυτή τη φήμη, αφι
ερώνοντας όλη μου την ύπαρξη στο θεάρεστο έργο της αντι
γραφής, ειδικά ιερών κειμένων, προσπαθώντας με τη μέγιστη 
επιμέλεια και φροντίδα. Την αίγλη την καρπούταν το αβαείο 
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και προσωπικά ο ηγούμενος, που καλοδεχόταν τις προτάσεις 
συνεργασίας από άλλες περίφημες βιβλιοθήκες μοναστηριών. 
Εμένα δε μ’ ενοχλούσε αυτό... Οι ώρες που πέρασα στη βιβλιο
θήκη μας με βοήθησαν να προοδέψω σε πολλές γλώσσες. Μπο
ρούσα, λοιπόν, να συνεννοούμαι σε βασικές γραμμές με τον 
Νικόλαο όπως και με πολλούς διαφορετικούς αλλοεθνείς.

Με τον Νικόλαο Λώτα γνωριστήκαμε στην Ουγγαρία. Ήταν 
ο απεσταλμένος του Αυτοκράτορα Αλέξιου Α' στην αυλή του 
βασιλιά Κόλομαν. Γίναμε φίλοι και συνοδοιπόροι στη μεγάλη 
πορεία προς την Κωνσταντινούπολη κι έπειτα μέχρι την Ιερου
σαλήμ. Μας οδηγούσε στα μονοπάτια και τα μυστικά της Ανα
τολής και η εμπειρία του από ανθρώπους και τόπους άγνω
στους σ’ εμάς ήταν πολύτιμη.

Mοιραστήκαμε με ένταση σκέψεις και συναισθήματα, τη 
ζωή μας ολόκληρη. Οι συζητήσεις μάς κρατούσαν άγρυπνους 
ατέλειωτες νύχτες, προετοιμάζοντας δύσκολα πρωινά και φο
νικές μάχες. Μας διηγήθηκε όλη του την πολεμική εμπειρία 
χωρίς φειδώ ούτε για στιγμές αρετής μα ούτε και για στιγμές 
φριχτές, που ευτελίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη.

Ο δρόμος για την Ιερουσαλήμ άνοιξε με αίμα και ήταν πολύ 
μακρύς... Τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά τη μέρα που αφήσαμε τη 
Σκωτία, έφτασε η μέρα που αντικρίσαμε τα τείχη της Άγιας Πό
λης. Τούτο το χρονικό είναι η εξομολόγηση και η ομολογία μου.
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Αγγλία

Ε ίμαι ο αδελφός Αμβρόσιος, κατά κόσμον Τόμας Μακ Έλιν 
ο νεώτερος, και είμαι στα συγκαλά μου. Θα σου διηγηθώ 
μια μεγάλη ιστορία που όμοιά της ο κόσμος δεν έχει ξανα

ζήσει. Είναι μια ιστορία ηρωική, που οι άνθρωποι θα διηγούνται 
σε μύθους και τραγούδια και θα μείνει αθάνατη στους αιώνες. 
Ξαναπιάνω το νήμα της από εκείνο το πρωινό του Οκτωβρίου 
του 1095, που αναχωρούσαμε από τη Γουλφτάουν.

Οι πρώτες γραμμές αυτής της ιστορίας γράφονται πάνω στο 
κάρο όπου είμαι στριμωγμένος. Πίσω μας έρχεται ο παιδικός 
μου φίλος, ο Λάιαλ Λούκας Μακ Μπλέιερ. Τον ακούω να βρο
ντάει κατάφορτος από τον οπλισμό του πάνω στο θηριώδες 
άλογό του, την αγαπημένη του Υβόννη.

Είναι θέλημά Θεού να αναλάβουμε τον κόκκινο σταυρό. Ελ
πίζω ότι θα αντέξω τη μεγάλη πορεία κι ότι θ’ αξιωθώ ν’ αντι
κρίσω τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Δε γνωρίζω αν θα επιστρέψω 
ποτέ στο αβαείο και στα υψίπεδα των παιδικών μας χρόνων, αν 
θα μυρίσω ξανά τη βροχή στα ρείκια της πιο όμορφης γης του 
κόσμου. Αφήνομαι στα σχέδια της μοίρας μου ακόμα κι αν 
αποχαιρετούμε για πάντα τη Σκωτία.

Οι αδελφοί μου στο Αβαείο ενθάρρυναν συνεπαρμένοι την 
απόφαση να κρατήσω το χρονικό όλων όσα πρόκειται να ζήσου
με. Δε γνωρίζω τι χρόνο θα διαθέτω για φλυαρίες και διεξοδικές 
περιγραφές. Σε ικετεύω να με συγχωρέσεις, σεβαστέ μου ανα
γνώστη, αδελφέ ή κοσμικέ, αν σου αφήσω σκοτεινά σημεία κι 
απορίες. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω, όμως, ότι κάθε σειρά που 
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θα γράφω θα είναι γραμμένη με σεβασμό. Θα είναι μια μεγάλη 
αφήγηση, γι’ αυτό οι χρόνοι και τα γεγονότα καμιά φορά μπορεί 
να περιστρέφονται. Θα προσπαθήσω να παραμείνω ακριβής και 
να υπηρετήσω μόνο την τεκμηριωμένη αλήθεια.

Ο δερματόδετος τόμος που κουβαλάω έχει αρκετές εκατο
ντάδες σελίδες που αναμένουν τις λέξεις και τις ζωγραφιές 
μου. Τα φυλάω όλα μαζί, τον τόμο, τα μελάνια, τις γραφίδες, σε 
ένα ξύλινο κασελάκι που δε θα αποχωρίζομαι ποτέ. Μου ξύνει 
την πλάτη κρεμασμένο πάνω μου με μια χοντρή δερμάτινη λου
ρίδα. Είναι η διαρκής υπόμνηση της διακονίας που ανέλαβα 
και οφείλω στην αποστολή μας.

Σίγουρα θα ήθελες ν’ ακούσεις περισσότερα για μένα. Όμως 
δε γνωρίζω να σου πω και πολλά για την καταγωγή μου. Για να 
είμαι ακριβής, ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος γνωρίζει πούθε 
κρατάει η σκούφια μου. Θα ’ναι πάνω κάτω είκοσι πέντε χρό
νια πριν, όταν άγνωστα χέρια με άφησαν μωρό σε μια καλα
θούνα με ρουχαλάκια που μαρτυρούσαν καλό σπίτι μπρος στο 
μικρό μπλακχάουζ του επιστάτη του υποστατικού του αβαείου 
του Αγίου Ελεήμονος. Ο Τόμας Μακ Έλιν με πήγε στο μονα
στήρι. Οι καλόγεροι αποφάνθηκαν ότι η μοίρα μου ήταν προ
διαγεγραμμένη και στα σίγουρα ταυτισμένη με το αβαείο. Τον 
πρόσταξαν να με κρατήσει και να με μεγαλώσει στην οικογέ
νειά του μαζί με τα τρία δικά του αγόρια. Η εντολή τους ήταν 
σαφής. Θα έπρεπε να μάθω την αλήθεια στα δώδεκά μου. Τότε 
θα επέστρεφα στο αβαείο για να ακολουθήσω το μοναχικό βίο. 

Η οξυδέρκεια των αδελφών του αβαείου και η παρατηρητι
κότητα της ράφτρας του χωριού είχαν δώσει απαντήσεις. Ήταν 
σχεδόν σίγουρη ότι τα μωρουδιακά που φορούσα προέρχονταν 
από το σπίτι του πρακτικού γιατρού και χειροπράκτη. Συνηθι
σμένη περίπτωση δηλαδή... Νόθο παιδί κυρίου της καλής κοι
νωνίας με κάποια από τις υπηρέτριές του. Φυσικά, κανείς δεν 
μπορούσε να επικαλεστεί οτιδήποτε πλην ίσως της ίδιας της 
υπηρέτριας, που παρέμενε όμως άγνωστη. Αν στο μεταξύ δεν 
την είχαν ξαποστείλει, συνήθειο παλιοαρχόντων και αστών της 
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περιοχής. Ούτε κι η ομοιότητά μου τουλάχιστον με τα δύο από 
τα τέσσερα παιδιά του γιατρού μπορούσαν να είναι απόδειξη. 
Όλα αυτά πάει μόνο ένας χρόνος που μου τα αποκάλυψαν... 
Αλλά δεν έχουν και πολλή σημασία πια. Το μυστικό ο γιατρός 
το πήρε μαζί του στον τάφο του, γιατί στο μεταξύ πέθανε. Αν 
και η ζωή τα έφερε έτσι ώστε να σταθώ κάποιες φορές απένα
ντι στα παιδιά του, η ιστορία μου ήταν ξεχασμένη όλα αυτά τα 
χρόνια και καλυμμένη από τη ζωή μου μέσα στην οικογένεια 
αυτού του άγιου ανθρώπου, του Τόμας Μακ Έλιν, που με ανέ
λαβε σαν δικό του παιδί. Αργότερα έσβησε οριστικά από το βίο 
μου ως μοναχού στο αβαείο του Αγίου Ελεήμονος. 

Είναι αλήθεια ότι πέρασα όμορφα παιδικά χρόνια στα μεγά
λα κτήματα του αβαείου. Εκεί γυρόφερνα τις καθημερινές με 
τα ετεροθαλή αδέλφια μου, με τον άνθρωπο που με μεγάλωνε 
σαν πατέρας με την καλόψυχη γυναίκα του, που πίστευα για 
μάνα μου, με τον καρδιακό, ξεχωριστό μου φίλο, τον Λάιαλ. Το 
παιχνίδι κι η εργασία μέσα στην ελευθερία της φύσης ήταν ένα. 
Σάββατο και Κυριακή όμως μαθήτευα κοντά στους μοναχούς. 
Έμαθα ανάγνωση και γραφή ξεκινώντας από τα πέντε μου. 
Λατινικά από τα οχτώ μου. Ορθά αγγλικά και βασικά γαλλικά 
από τα δέκα μου. 

Στα δώδεκά μου, ο άνθρωπος που πίστευα πατέρα μου με 
συνόδευσε εκείνο το πρωινό Σαββάτου στο μοναστήρι. Ήταν 
άνοιξη κι απόβροχο, με ένα λαμπερό ήλιο ν’ αστράφτει. Η φύ
ση μύριζε αγριολούλουδα και φρέσκο χόρτο. Ήθελα να τε
λειώσουμε γρήγορα αυτή την επίσκεψη, για την οποία καμία 
εξήγηση δε μου είχε δώσει ο πατέρας μου, για να βγω να παίξω 
στα χωράφια. Όμως δεν έγινε έτσι.

Ο ηγούμενος, ο γηραιός αδελφός Αυγουστίνος, καλή του η 
ώρα, μας περίμενε στην αίθουσα διοίκησης του μοναστηριού. 
Αφού με κάθισαν απέναντί τους χωρίς περιττούς προλόγους 
και λεπτότητες οι δυο τους, μου είπαν την αλήθεια, συμπληρώ
νοντας ο ένας τον άλλο. Δε θυμάμαι ακριβώς τι αισθάνθηκα. 
Δε θυμάμαι να ρωτώ, να αγωνιώ, να φοβάμαι, να λυπάμαι... 
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τίποτα. Ούτε καν να ξαφνιάζομαι. Για κάποιο λόγο, το σπίτι 
μου, το μοναστήρι, την οικογένειά μου, τα κτήματα, τους μονα
χούς, όλους και όλα τα είχα μέσα μου ενωμένα κι αδιαίρετα. 
Ήταν θαρρείς ό,τι άκουγα να μην ήταν έκπληξη παρά εξήγηση 
εκείνου του ανερμήνευτου κενού που πάντοτε είχα μέσα μου. 
Σαν να άλλαζα με φυσικό τρόπο ένα στάδιο ενηλικίωσης, όπου 
έπρεπε να ξεχάσω αμέσως την παιδική μου ηλικία, σαν να ήταν 
κάποιου άλλου κι όχι δική μου. 

Όταν ο ηγούμενος αποσύρθηκε, ο άνθρωπος που πίστευα 
για πατέρα μου με κοίταξε με δακρυσμένα μάτια και μου είπε:

«Είσαι καλό παιδί και είμαι περήφανος που σε μεγάλωσα 
σαν γιο μου! Δεν έχει πολύ χώρο για σένα εκεί έξω η ζωή. Εί
μαστε φτωχοί άνθρωποι, δεν έχουμε να περιμένουμε πολλά... 
Θα είσαι καλά στο μοναστήρι... Θα έχεις ασφάλεια, θα μορφω
θείς και το φαγί δε θα σου λείψει. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, 
φρόντισε να μάθεις να πιστεύεις! Και κάποια μέρα μπορεί να 
φτάσεις και κάπου ακόμα καλύτερα...»

Την επομένη κιόλας θα μετακόμιζα για πάντα στο μοναστή
ρι και θα φορούσα το ράσο του δόκιμου μοναχού παίρνοντας 
το όνομα Αμβρόσιος. Θα έμπαινα στην αυστηρότητα του μονα
χισμού και στη λιτή ζωή του ιστορικού αβαείου. Εκείνη τη μέρα 
η ξύλινη βαριά πύλη βρόντηξε πίσω μου με έναν ήχο διαφορε
τικό. Είχα ακούσει πολλές φορές το βρόντο της, αλλά τούτη τη 
φορά αφορούσε εμένα. Ήταν ο προάγγελος ενός κόσμου εσω
τερικότητας κι απομόνωσης.

Πρωτύτερα δε θα μπορούσα να φανταστώ ότι ένα αβαείο 
κρύβει τόσο πολλές εργασίες και τόσα καθήκοντα για τους μο
ναχούς του. Το αβαείο του Αγίου Ελεήμονος είχε ζωή σχεδόν 
έναν αιώνα. Ήταν από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα μονα
στηριακά συγκροτήματα της Σκωτίας, έφερε την προσωπική 
προστασία της θεοσεβούμενης βασίλισσας Μαργαρίτας, συζύ
γου του βασιλιά μας, και η επιρροή του έφτανε πολύ μακριά. 
Αποτελούταν από εντυπωσιακά τριώροφα και τετραώροφα 
κτίρια, που απλώνονταν σε μια κατάφυτη στενή κοιλάδα που τη 
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διέσχιζε ένας ποταμός με πλούσια, χειμώνα καλοκαίρι, γάργα
ρα νερά. Ένα σοφό τεχνικό έργο, που παλιοί μοναχοί μόνοι 
τους είχαν υλοποιήσει, επέτρεπε να περνάει ο ποταμός διαμέ
σου των μεγάλων προαυλίων. Εκτός από τη συμβολή του στη 
διατήρηση των ειδυλλιακών κήπων του αβαείου, γύριζε και το 
μύλο του συγκροτήματος.

Μου πήρε καιρό για να μάθω να κινούμαι στους χώρους του. 
Ήταν ένας πραγματικός λαβύρινθος. Ο μεγάλος ναός και το 
παρεκκλήσι, η αίθουσα προσευχής, η αίθουσα μελέτης και η 
βιβλιοθήκη, τα κελιά, η τραπεζαρία, η κουζίνα, οι αποθήκες, το 
νοσοκομείο, το σχολείο, το βεστιάριο, το οπλοστάσιο, οι στά
βλοι, ο φούρνος και τα εργαστήρια, ακόμα και η φυλακή και η 
απομόνωση συνέθεταν ένα συγκρότημα σαν μια μικρή αυτόνο
μη πολιτεία τέλεια σε λειτουργία. Από όλους αυτούς τους χώ
ρους θα περνούσα για διάφορα καθήκοντα που μου ανέθεταν. 
Η ημέρα δεν ήταν αρκετή...

Όμως θα είχα και τις δικές μου στιγμές. Μία φορά το μήνα, 
ημέρα Κυριακή και μετά τα δέοντα στη μονή, μπορούσα να 
συνφάγω με την οικογένεια που με μεγάλωσε. Ήταν πάντα οι 
αγαπημένοι δικοί μου άνθρωποι.

Το καταφύγιό μου, όμως, ο κόσμος ολόκληρος, σύντομα έγι
νε η βιβλιοθήκη του μοναστηριού. Στα ράφια της φύλαγε περισ
σότερα από έξι χιλιάδες χειρόγραφα. Όπως είναι φυσικό, ένας 
νεαρός δόκιμος μοναχός δεν είχε πρόσβαση σε αυτόν τον πλού
το. Μα ούτε και πολύ ελεύθερο χρόνο είχα, αφού ήμουν σχεδόν 
πάντα απασχολημένος με συστηματικά καθήκοντα, διακονίες 
και θελήματα που συνήθως ξεκινούσαν νύχτα ξημερώνοντας 
και τελείωναν πάλι νύχτα. Όμως ο αδελφός Ιγνάτιος, ο μέγας 
κλειδοκράτωρ της μονής, είχε αδυναμίες που καμιά φορά του 
επέτρεπα να φαντάζεται ότι θα μπορούσε να ικανοποιήσει... 
Ήταν μια λεπτή ισορροπία. Έπρεπε να προσέχω ώστε τα όρια 
της φαντασίας του να μη φτάνουν ποτέ κοντά σε πράξεις. Ο 
Θεός να τον συγχωρεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα με την 
πρώτη άμυνά μου εξέφραζε αμέσως μόνο μια απλή αγάπη 
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θλιμμένου αδελφού. Ήμουν ο ευνοούμενός του και το γεγονός 
αυτό μου επέτρεπε να έχω πρόσβαση σε ώρες καθολικής σιω
πής στη βιβλιοθήκη του μοναστηριού. 

Είχα περάσει δεκαπέντε χρόνια της ζωής μου στο μοναστήρι 
του Αγίου Ελεήμονος. Δεκαπέντε χρόνια μοναχισμού, αλλά 
όχι μοναξιάς, που πέρασαν σαν νερό. Με το Θεό, με τους αδελ
φούς, με τις Κυριακές που συναντούσα την οικογένεια που με 
μεγάλωσε και τον Λάιαλ... Και τα βράδια... ω! τα βράδια ήταν 
μόνο δικά μου να δεχτώ την επίσκεψή του στο κελί μου. Στήνα
με τότε κουβέντα μέχρι το ξημέρωμα και με προετοίμαζε με 
αγάπη για τα γεγονότα της ζωής μου. Εγώ τίποτα δεν του έκρυ
βα κι εκείνος τίποτα δε μου φανέρωνε, αν δεν έπρεπε. Είχα 
παραδεχτεί από νωρίς πως δεν υπήρχε τίποτε άλλο που θα 
μπορούσα να αφιερωθώ περισσότερο πέραν του μοναχισμού. 
Μα δε θα το έκανα διανύοντας όσο βίο είχε προγραφεί για 
μένα μένοντας για πάντα εδώ. Μια μέρα θα έφευγα. Ήταν το 
μυστικό που μοιραζόμουν με τον άγγελό μου.

Η φιλία που μας είχε συνδέσει με τον Λάιαλ Λούκας από τα 
χρόνια που πιτσιρίκια ακόμη πατούσαμε τις ποδιές μας ροβο
λώντας στα χάιλαντς ήταν αδελφική και μοναδική, γιατί ήταν 
απόλυτα συμπληρωματική. Εκείνος ήταν ταγμένος στα όπλα 
από παιδί, όπως εγώ ήμουν ταγμένος στο μοναχισμό. Όμως τα 
όπλα κι ο Θεός γρήγορα μάθαμε ότι σε αυτόν τον κόσμο συν
δέονται. Κι αναζητούσαμε τον τρόπο που αυτό θα συνέβαινε 
στις δικές μας ζωές. 

Ο Λάιαλ Λούκας κρατούσε μια απόσταση τριάντα ποδιών από 
την άμαξα. Δεν είχε διάθεση για πολλές κουβέντες κι ούτε 
όρεξη να μυρίζει διάφορες ξινές οσμές που σκορπούσαμε πίσω 
μας. Καβάλα στο καθαρόαιμό του, έπρεπε να μένει πίσω μας 
σε κάποια απόσταση, να προσέχει και να κατοπτεύει τα δασω
μένα τοπία που απειλούσαν να καταπιούν το δρόμο. Μια ατυ
χία θα μπορούσε να μας διασταυρώσει με κινδύνους. Η 
Υβόννη, πανέξυπνο πλάσμα, από τη σκωτσέζικη ράτσα εργα
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σίας κλάιντεσταλ, μυριζόταν την ανησυχία του και τίναζε κάθε 
τόσο το κεφάλι για να τον νιώσει καλύτερα. Αυτή η ράτσα ήταν 
η αγαπημένη των χαϊλάντερς. Την εποχή των πολέμων με τους 
Βίκινγκς είχε αποδειχτεί ο φόβος κι ο τρόμος των εισβολέων 
που έρχονταν από τη θάλασσα. Θεόρατο άλογο, πάνω από έξι 
πόδια ψηλό, με πλατύ στήθος, αληθινό τοίχος, κι απίστευτο 
βάρος, ήταν μια ζωντανή πολεμική μηχανή, που ποδοπατούσε 
με ευκολία τον εχθρό που τολμούσε να σταθεί απέναντί του. Το 
κόκκινο τρίχωμά του γυάλιζε όμορφα από υγεία. Ο Λάιαλ το 
χάιδεψε στον αυχένα... Ήταν ο αχώριστος σύντροφός του.

Στην πλάτη του είχε το πατρογονικό του κλέιμορ.10 Η σπάθα 
ήταν τόσο μεγάλη, που μόνο αν ήσουν ένας δυνατός, ψηλός 
άντρας μπορούσες να την περιστρέψεις με την απαιτούμενη 
ταχύτητα κρατώντας τη με τα δυο χέρια. Το τρομερό κλέιμορ 
χαρακτήριζε τους μαχητές προγόνους του που μάχονταν σώμα 
με σώμα τον εχθρό με μοναδικό όπλο αυτό το μεγάλο σπαθί. 
Πέντε πόδια μήκος και διπλάσιο βάρος από τα κοινά σπαθιά, 
απαιτούσε όχι μόνο δύναμη, αλλά και ειδική εκπαίδευση σώ
ματος για να μπορείς να το χρησιμοποιείς.

Στη μεγάλη περιπέτεια, ένα σπαθί, ακόμα και ξεχωριστό 
όπως το κλέιμορ, δεν ήταν αρκετό, ο Λάιαλ δεν έτρεφε αυτα
πάτες και είχε φροντίσει να είναι πάνοπλος, με όλη τη συλλογή 
του. Στα δεξιά καπούλια είχε κρεμασμένη τη στρογγυλή ασπί
δα, λάφυρο του πατέρα του από τις μεγάλες μάχες με τους Βί
κινγκς. Είχε διπλή στρώση σανιδιών από σκληρό ξύλο, αλλά ο 
πατέρας του την είχε ενισχύσει περισσότερο με ένα καλο
φτιαγμένο στεφάνι ορείχαλκου. Στη μέση εξωτερικά είχε προ
σαρμόσει έναν ακόμα ορειχάλκινο κυκλικό δίσκο για επιπλέον 
προστασία του σημείου που έσφιγγε η γροθιά του. Την αμυντι
κή του προστασία τη συμπλήρωνε ένα τυπικό κράνος μπασκι
νέτ, το οποίο όμως σπάνια φορούσε. Στον αριστερό του μηρό 
είχε δεμένο ένα μονόκοπο μπαλτά και στο δεξιό το επιθετικό 
τσεκούρι των προγόνων του. Στη μέση του αριστερά είχε ζω
σμένο το οξύρυγχο κοντό αμυντικό του ξίφος και πίσω έκρυβε 
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το δίκοπο εγχειρίδιό του για τον αιφνιδιασμό σε στιγμή απόλυ
της ανάγκης. 

Φορούσε τα τιμημένα κιλντς. Τα γήινα χρώματά τους θα του 
έδιναν καλή φυσική κάλυψη, είχε σκεφτεί. Θώρακα δεν είχε. 
Οι Σκωτσέζοι σπάνια τον πίστευαν. Δεν είχε νόημα στη μάχη 
σώμα με σώμα. Αν βρισκόταν στη μειονεκτική θέση να δεχτεί 
χτύπημα αντιπάλου, ήξερε ότι θα ήταν κοντά στο δρόμο για τον 
παράδεισο κι ο θώρακας δε θα τον έσωζε...

Κοίταζε γύρω στο δάσος και με δυσκολία κρατούσε από την 
κούραση τα μάτια του ανοιχτά. Είχε κυλήσει ήδη η πρώτη μέ
ρα. Το πρώτο πανδοχείο που θα συναντούσαμε στο δρόμο μας 
αργούσε. Έτσι, αναζητούσε ένα προστατευμένο ξέφωτο για τη 
διανυκτέρευση, όταν ένα ισχυρό τράνταγμα έστριψε απότομα 
τον κορμό του προς τ’ αριστερά.

Ένιωσε το ξέσκισμα της σάρκας του στο αριστερό του μπρά
τσο. Ήταν τυχερός... Το βέλος είχε περάσει μέσα από το χο
ντρό μυ σχεδόν ξυστά, δεν είχε πετύχει το κόκαλο κι είχε φύγει 
μακριά. Το τράνταγμα προκάλεσε την ενστικτώδη αντίδρασή 
του και το κορμί του πλημμύρισε ένταση μάχης. Χτύπησε τα 
πλευρά του αλόγου και χύθηκε με ορμή προς τα δεξιά του δρό
μου εναντίον μιας ομάδας πέντε ή έξι ληστών που φώλιαζαν 
στο δάσος και είχαν επιλέξει αυτό το σημείο για να μας χτυπή
σουν. Δύο από αυτούς ετοιμάζονταν να τοξεύσουν και πάλι κι 
άλλοι δυο τρεις, κραδαίνοντας σπαθιά και τσεκούρια, ορμού
σαν προς το μέρος του. Ξεθηκάρωσε ψηλά το πατρογονικό 
κλέιμορ. Με μια γρήγορη ματιά μπροστά στην άμαξα είδε τον 
αδελφό Γιουστάς να κείτεται και τον Βενέδικτο να κραδαίνει 
τη σπάθα του ουρλιάζοντας.

Έπεσε με ορμή πάνω τους και τους σάρωσε. Τα βέλη δεν 
τον πέτυχαν. Οι ληστές αιφνιδιάστηκαν. Ο Λάιαλ γύρισε και 
ξαναόρμησε. Κατέβασε το κλέιμορ στο λαιμό τού ενός που 
πρώτος προσπαθούσε να σηκωθεί... Είδε το κεφάλι του να κυ
λάει στο έδαφος. Σχεδόν ακαριαία εκσφενδόνισε το τσεκούρι 
του, που καρφώθηκε στο στήθος ενός δεύτερου. Δύο ακόμη 
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ήταν ακίνητοι πεσμένοι κάτω και παράπαιαν ποδοπατημένοι 
από την Υβόννη. Μέχρι να στρίψει ο Βενέδικτος, είχε πέσει 
πάνω τους. Τότε μόνο είδε ότι ήταν άλλοι δύο αριστερά που 
πλησίαζαν αναποφάσιστοι προς την άμαξα. Η εύκολη ληστεία 
που είχαν φανταστεί δε θα γινόταν σήμερα...

Σπιρούνιασε την Υβόννη και χύθηκε εναντίον τους έχοντας 
υψωμένη τη σπάθα του. Είδε όλη την κίνηση του ενός, να σέρ
νει ένα βέλος από τη φαρέτρα του και να στοχεύει ίσα στο 
στήθος του. Αν η μοίρα ήθελε να μη φύγει ποτέ από τη Σκωτία, 
τούτη ίσως να ήταν η στιγμή, πρόλαβε να συλλογιστεί. 

Όμως υπολόγιζε χωρίς εμένα. Είχα προλάβει να πηδήξω 
από το κάρο και να κρυφτώ πίσω από ένα ανάχωμα στα δεξιά 
του δρόμου. Ελευθέρωσα τη σαΐτα μου. Το βέλος καρφώθηκε 
στην αριστερή πλευρά του λαιμού του ληστή, τον διαπέρασε 
και βγήκε από την άλλη.

Τον είδα να πέφτει νεκρός τινάζοντας τα πόδια του. Έπρεπε 
να το κάνω, δεν είχα άλλη επιλογή. Σταυροκοπήθηκα και προ
σευχήθηκα σύντομα. Όσοι είχαν επιζήσει τους είδα να το βά
ζουν στα πόδια και να χάνονται μέσα στις πυκνές φυλλωσιές.

«Ευχαριστώ, Αμβρόσιε» μου φώναξε ο Λάιαλ.
Έγερνε εξαντλημένος πάνω στη ράχη του αλόγου. Το αίμα 

από τον μπράτσο του έβαφε την αριστερή πλευρά του. Τον 
σταύρωσα κι έτρεξα στον Γιουστάς, που ήταν ακίνητος. Ο 
αδελφός μας είχε φύγει. Στάθηκα από πάνω του και κοίταξα το 
αθώο του πρόσωπο. Έκλεισα τα μάτια του και προσευχήθηκα 
με αγάπη γι’ αυτόν.

«Ο Γιουστάς;» φώναξε ο Λάιαλ.
«Εδώ... Είναι νεκρός» είπα, κι ένας κόμπος έσφιξε το λαιμό 

μου. 
«Ο Βενέδικτος;»
«Εδώ» φώναξε ο αδελφός, καθισμένος κατάχαμα δίπλα 

στους δυο σφαγιασμένους από τα χέρια του ληστές. 
Ο αδελφός μας που οδηγούσε την άμαξα είχε χάσει τη ζωή 

του ακαριαία. Ένα βέλος είχε καρφωθεί στη βάση του κρανίου 
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του. Ήταν ένας άδικος θάνατος. Είχε περάσει όλη του τη ζωή 
στο μοναστήρι και δεν αγαπούσε να απομακρύνεται από αυτό. 
Ήταν όμως ο αμαξάς του μοναστηριού κι είχε αναλάβει το κα
θήκον να μας μεταφέρει στη θάλασσα για να πάρουμε το κα
ράβι. Έπειτα θα ξαναγύριζε.

Τον θάψαμε σε μια όμορφη πλαγιά με θέα. Σε ένα φυσικό 
βαθούλωμα αποθέσαμε το σώμα του και το σκεπάσαμε μ’ ένα 
σωρό πέτρες. Προσευχηθήκαμε και υποσχεθήκαμε ότι όποιος 
κι αν επέστρεφε θα γυρνούσε να πάρει τα κόκαλά του να τα 
θάψει καταπώς άρμοζε στο κοιμητήριο του αβαείου του Αγίου 
Ελεήμονος. 

Ο Βενέδικτος μας παρακάλεσε να περιμένουμε λίγο πιο 
εκεί. Τον είδαμε από μακριά να θρηνεί και να ψέλνει κάμποση 
ώρα. Οι κινήσεις του γύρω από τον τάφο έμοιαζαν κινήσεις της 
παράδοσης των δρυϊδών των δασών μας. Σήκωνε στις πλάτες 
του αυτό το ταξίδι και τη μεγάλη μας απόφαση να πάρουμε το 
σταυρό. 

Φρόντισα την πληγή του Λάιαλ. Την έδεσα σφιχτά αφού 
πρώτα την απολύμανα με κρασί.

«Λίγο έλειψε» μου είπε. «Σήμερα δεν ήταν η δική μου 
ώρα...»

Μερικούς μήνες πριν, ο Βενέδικτος είχε αποφασίσει να ταξι
δέψει εκ νέου στη Γαλλία και να συναντήσει τον αδελφό Πέτρο 
τον Ερημίτη ενώ προετοιμαζόταν ήδη η σύνοδος στο Κλερμόν. 
Η σύνοδος είχε να επιλύσει δεκάδες εκκλησιαστικά θέματα 
και να επιληφθεί των νέων αφορισμών. Όμως όσοι γνώριζαν 
περισσότερα ψιθύριζαν για τη μεγάλη στιγμή που πλησίαζε. Ο 
εκλαμπρότατος αδελφός και πατέρας ημών Πάπας Ουρβανός 
θα εκφωνούσε το λόγο του. Οι πληροφορίες που προδίκαζαν 
το περιεχόμενο αυτού του λόγου είχαν κάνει το γύρο της Φρα
γκιάς. Ο Πάπας θα ανακοίνωνε τις προετοιμασίες μιας εκ
στρατείας όλων των χριστιανικών εθνών της Δύσης για την 
ανακατάληψη των Αγίων Τόπων και την κάθαρση του μιάσμα
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τος των απίστων. Ο Ουρβανός είχε περιοδεύσει στη Βόρεια 
Ιταλία και σ’ ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας προετοιμάζοντας 
την ιστορική στιγμή. Ένιωθε βαθιά μέσα του την ιερή υποχρέ
ωση ότι ως προκαθήμενος της Δυτικής Εκκλησίας είχε την απο
κλειστική ευθύνη να κηρύξει τη μεγάλη, αγία πορεία των λαών 
της ενωμένης χριστιανοσύνης εναντίον των απίστων.

Ο αδελφός Βενέδικτος ήταν επίμονος κι απόλυτος. Έπρεπε 
να τον ακολουθήσω. 

Αμβρόσιε, θα έρθεις μαζί μου, είναι θέλημα Θεού. Είσαι 
άξιος γι’ αυτή την αποστολή. Εσύ θα είσαι η γλώσσα μας και η 
μνήμη μας, είχε πει, και δεν είχα πολυκαταλάβει στην αρχή 
γιατί το έλεγε...

Ακόμα και να ήθελα να εκφράσω κάτι διαφορετικό, δεν εί
χα δυνατά επιχειρήματα για να το κάνω. Εκείνο τα βράδυ 
άκουσα το κάλεσμα την ώρα που προσευχόμουν στο κελί μου 
πριν από την κατάκλιση. Είχε έρθει όπως σχεδόν κάθε βράδυ, 
αλλά τούτη τη φορά για να μου ψιθυρίσει αιωρούμενος την 
αναχώρησή μου. 

Το χρέος μου ήταν αποφασισμένο λοιπόν... Θα χρειαζόταν 
την ειδική άδεια από τον ηγούμενο, αλλά το ζήτημα το είχε 
αναλάβει ο ίδιος ο Βενέδικτος. Τον είχε πείσει ότι η ευχέρειά 
μου στη γραφή και η γλωσσομάθειά μου θα ήταν πολύτιμες 
ώστε να κρατήσω το χρονικό του μεγάλου γεγονότος της συνό
δου στο Κλερμόν κι όσων θα ακολουθούσαν. Οι χρονικογρά
φοι ήταν σεβάσμιοι μοναχοί οι περισσότεροι. Αν κι εγώ τα 
κατάφερνα, το χρονικό μου θα μπορούσε να προσθέσει αίγλη 
στο έργο του αβαείου μας. 

Η ηγούμενός μας γέρος άνθρωπος πια, αλλά η υστεροφημία 
του τον ενδιέφερε φλογερά. Μια μικρή ματαιοδοξία, είμαι βέ
βαιος, θα μπορούσε να του συγχωρεθεί. Είχε δώσει την άδειά 
του κι όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που θα συνόδευαν την απο
στολή μου, αφού πρώτα έλαβε την έγκριση του αρχιεπίσκοπου 
Φραγκίσκου. Στα ιερά κιτάπια της Αρχιεπισκοπής καταγράφη
κε η συμμετοχή μας ως συνεισφορά της σκωτικής εκκλησίας 
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και του βασιλείου μας στη μεγάλη αποστολή που ετοιμαζόταν. 
Τον Οκτώβριο του 1095, αφού όλα ήταν έτοιμα για να ακο

λουθήσω τον αδελφό Βενέδικτο στο ταξίδι στο Κλερμόν, απο
φάσισα να μιλήσω στον Λάιαλ. Χρειάστηκε μία και μόνη συνά
ντησή μας στο πατρικό του μπλακχάουζ. Δίπλα στο τζάκι, με 
μια κούπα μηλίτη, σφραγίσαμε τη νέα ζωή που θα ζούσαμε. Ο 
ψυχογιός του, ένας δεκαεξάχρονος ορφανός νεαρός, ένα καλό, 
εργατικό παιδί, που είχε εμφανιστεί πριν ένα χρόνο από το 
πουθενά κι ο Λάιαλ τον είχε δεχτεί ως βοηθό του, θα κρατούσε 
το πεταλωτήριο σαν δικό του μέχρι την επιστροφή του. Εκτός 
αν δεν επρόκειτο να υπάρξει επιστροφή. 

Δεν είχα προλάβει να αποσώσω τις περιγραφές και το σκοπό, 
όπως μου τα είχε μεταφέρει ο Βενέδικτος, κι αμέσως είχε εκφρά
σει χωρίς δεύτερη σκέψη την επιθυμία του να έρθει μαζί μας. 

«Θα έρθω, αδελφέ μου. Έχουμε ένα χρέος σε αυτή τη ζωή 
και καταπώς φαίνεται τούτο θα είναι το δικό μας. Δε θα σε 
άφηνα να το σηκώσεις μόνος σου... Στον τόπο μας ό,τι ήταν να 
δώσω το έχουν δώσει πριν από μένα οι πρόγονοί μου. Καιρός 
να τους τιμήσω μακριά από εδώ. Μακάρι να μπορούσαμε να 
βρεθούμε αύριο στην Ιερουσαλήμ» είπε.

Το ταξίδι μέχρι τη θάλασσα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για 
μένα και τον Λάιαλ. Διασχίσαμε τόπους της Σκωτίας και της 
Αγγλίας που δεν είχαμε δει στη ζωή μας. Ζούσαμε σε μια με
γάλη χώρα. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχαμε αναρωτηθεί πόσο με
γάλη. Ο κόσμος όλος για μένα ίσαμε τότε ήταν το μοναστήρι, 
το κάστρο, μερικά χωριά και κοντινές εξοχές γύρω από αυτό.

Όμως δεν ήθελα να ξοδέψω ούτε χαρτί ούτε μελάνι ούτε 
χρόνο, που δε μου περίσσευε, για όσα είδα. Ούτε και σκοπός 
του χρονικού μου ήταν οι ταξιδιωτικές μου εμπειρίες από την 
ίδια μου τη χώρα.

Εξάλλου, ήμουν διαρκώς απασχολημένος. Έπρεπε να κάνω 
επικουρικές εργασίες και διάφορα θελήματα που μας ανέθε
ταν όσοι είχαν το πρόσταγμα του καραβανιού. Ήταν ένοπλοι 
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και είχαν αναλάβει να μας οδηγήσουν με ασφάλεια μέχρι τη 
θάλασσα.

Ήμαστε πια περισσότερα από πενήντα άτομα και οι ανά
γκες ήταν πολλές, χρειαζόταν οργάνωση. Με σημεία συνάντη
σης μοναστήρια και πανδοχεία, κοντά ή πάνω στο δρόμο, είχε 
συγκροτηθεί με το πέρασμα των ημερών ένα ανομοιόμορφο 
καραβάνι που ολοένα και μεγάλωνε. Άνθρωποι, άλογα, μουλά
ρια, γαϊδούρια και τρία μισθωμένα κάρα με τους οδηγούς τους, 
όλοι μαζί, με τελικό προορισμό το Κλερμόν. Ήταν πολύ σημα
ντικό για την ταπεινότητά μου αυτό το ταξίδι. Θα αρκούσε και 
μόνο η ευκαιρία να δω και να ακούσω από κοντά τον Άγιο 
Πάπα μας Ουρβανό Β'.

Ύστερα από δύο εβδομάδες πορεία φτάσαμε στο προκαθο
ρισμένο μέρος απ’ όπου έφευγαν πλοία για απέναντι. Ήταν 
ένα ανεμοδαρμένο ακρωτήρι και στην άκρη ένα χωριό που 
ζούσε από την προκυμαία όπου έδεναν μικρά και μεγάλα 
πλοία, άλλα εμπορικά κι άλλα ψαράδικα. Ήταν πρώτη φορά 
που θα έμπαινα σε πλοίο. 

Είχε αέρα, ο ουρανός ήταν φορτωμένος βαριά γκριζόμαυρα 
σύννεφα και τα κύματα ήταν από εκείνα που ακόμα κι έμπειροι 
ναυτικοί δεν τα έπαιρναν αψήφιστα. Μας παρέλαβε ένα εμπο
ρικό, μια παλιά θαλασσοδαρμένη ημιγαλέρα που είχε σηκώσει 
γρήγορα τα πανιά της και ο άνεμος την είχε παρασύρει μεμιάς 
μακριά από την ακτή. Τα σανίδια της τριζοβολούσαν δαιμονι
σμένα σε κάθε κυματισμό και θαρρούσες ότι θα διαλυθεί. Μας 
ανέβαζε ψηλά και μετά μας βροντούσε χαμηλά. Σε κάθε βρό
ντημα θαλάσσιες γλώσσες έπεφταν πάνω μας σαν θεριά που 
προσπαθούσαν να μας τραβήξουν στο έρεβος της αγριεμένης 
θάλασσας. Περιμέναμε το τέλος μας ξερνοβολώντας σαν αρ
ρωστημένα γατιά.

Κοίταξα τον Λάιαλ. Κάτωχρος, είχε χάσει το δέμας του τυ
λιγμένος μέσα στην μπέρτα του και δεν έλεγε να αφήσει το 
χαλινάρι του αλόγου του. Το αγέρωχο άτι στεκόταν στωικά, αν 
κι έμοιαζε ανήσυχο από το άγχος του αφέντη του. Μας φάνηκε 
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αιώνας το ταξίδι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν σχετικά σύ
ντομο. Ευτυχώς για τις άμαθες στη θάλασσα αντοχές μας, κα
τορθώσαμε να φτάσουμε το απόγευμα στην απέναντι στεριά. 

Όταν ξαναπατήσαμε γη, πέσαμε στα γόνατα και οι τρεις μα
ζί με πρώτο χρέος να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Κύριο. Μια 
μικρή διαδρομή μέσα στη θάλασσα και μια τρικυμία δε θα 
έπρεπε να μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι θα πάμε στον πάτο...

Η πορεία μας προς το Κλερμόν δεν είχε απρόοπτα. Στο δρό
μο συναντήσαμε κι άλλα καραβάνια που κατηφόριζαν με εν
θουσιασμό.

Για μήνες κήρυκες περιέρχονταν γαλλικές και γερμανικές 
επαρχίες και τη Φλάνδρα ίσαμε ψηλά την Αμβέρσα, φωνάζο
ντας το μεγάλο γεγονός, και πολλοί είτε από τις τάξεις των ευγε
νών είτε από τα λαϊκά στρώματα είχαν αποφασίσει να παραβρε
θούν. Ο Πάπας Ουρβανός είχε μεγάλη επιρροή στη Γαλλία λόγω 
της γαλλικής καταγωγής του, από τον οίκο Σαντιγιόν Συρ Μαρν.
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