
“Θ
ΑΡΡΑΛΕΟΣ, μεγαλόψυ-
χος κι έξυπνος, ο νεα-
ρός Πρίγκιπας,
μοναχογιός του βασι-
λιά. Που, για να μάθει

τα μυστικά της ζωής, πήγε κοντά σ’ ένα
Γέροντα Σοφό.
«-Μάθε μου το Δρόμο της Ζωής», είπε ο
Πρίγκιπας.
«-Τα λόγια μου θα χαθούν σαν τα βήματά
σου πάνω στην άμμο», του αποκρίθηκε ο
Σοφός. «Όμως, θα σου δείξω μερικά ση-
μάδια της ζωής. Στο δρόμο σου θα συναν-
τήσεις τρεις πύλες. Διάβασε τις
επιγραφές τους. Σφοδρή επιθυμία θα σε
σπρώξει να κάνεις πράξη τις παραινέσεις
τους. Πρόσεξε μην αλλάξεις γνώμη, γιατί
θα καταδικάσεις τον εαυτό σου να ξανα-
ζήσει ό,τι θέλησες ν’ αποφύγεις. Περισ-
σότερα δεν σου λέω... Πήγαινε τώρα.
Ακολούθησε το δρόμο, μπροστά σου».
Ο Γέρο Σοφός έφυγε κι ο Πρίγκιπας πήρε
το Δρόμο της Ζωής.

***
ΒΡΕΘΗΚΕ, λοιπόν, στην πρώτη πύλη που
έγραφε:
«-Άλλαξε τον Κόσμο».
«Μα, ήταν στις προθέσεις μου αυτό», μο-
νολόγησε ο Πρίγκιπας. «Αν ορισμένα
πράγματα σ’ αυτόν τον κόσμο μού αρέ-
σουν, υπάρχουν όμως κι άλλα που δεν μου
αρέσουν». Έτσι, άρχισε τη μάχη. Oράματα
και νεανική ορμή τον ώθησαν να τα βάλει
μ’ όλους και με όλα: να κατακτήσει ή να
προσαρμόσει την πραγματικότητα σύμ-
φωνα με τα θέλω του. Η ικανοποίηση κι η
μέθη των κατακτήσεων δεν έφεραν τη γα-
λήνη στην ψυχή του. Άλλαξε πράγματα, μα
και πολλά έμειναν τα ίδια. Τα χρόνια γορ-
γοκύλησαν. Ο Πρίγκιπας ξανασυναντή-
θηκε με το Μέντορά του που τον ρώτησε:
«-Τι έμαθες στην πορεία σου;».
«-Έμαθα να διακρίνω αυτό που μπορώ να
κάνω απ’ αυτό που δεν μπορώ· αυτό που

εξαρτάται από μένα κι αυτό που όχι». 
«-Πολύ καλά!», είπε ο Γέροντας. «Χρη-
σιμοποίησε τις δυνάμεις σου μόνο για ν’
αλλάξεις ό,τι μπορείς. Μην καταπιάνε-
σαι με ό,τι δεν εξαρτάται από σένα».
Έπειτα χάθηκε.

***
ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ στη δεύτερη πύλη, ο Πρίγ-
κιπας, διάβασε:
«-Άλλαξε τους άλλους». 
«Αυτό σχεδίαζα», είπε... Επειδή, «οι άλλοι
αποτελούν πηγή ευχαρίστησης, χαράς και
ικανοποίησης, αλλά και πόνου και πί-
κρας», καταπολέμησε ό,τι ενοχλητικό και
δυσάρεστο είχαν οι συνάνθρωποί του.
Προσπάθησε να διορθώσει χαρακτήρες
απαλείφοντας τα ελαττώματά τους. Ήταν
ο δεύτερος αγώνας του. Σκεπτόμενος τε-
λικά το μάταιο των προσπαθειών του, ξα-
ναείδε το Γέρο Σοφό που τον ρώτησε:
«-Τί σου δίδαξε η πορεία σου;».
«-Έμαθα ότι οι ενέργειες των άλλων δεν
αποτελούν την αιτία της χαράς ή του
πόνου μου, της ικανοποίησης ή της απο-
γοήτευσής μου. Αυτές είναι περιστατικά
ή ενδείξεις. Από μέσα μου ξεκινούν όλα»,
είπε.
«-Σωστά!», είπε ο Σοφός. «Η οργή, ο
θυμός, πάντα σου αποκαλύπτουν κάτι απ’
το χαρακτήρα σου. Να ευγνωμονείς την
παρέα που σου προσφέρει χαρά κι ευχα-
ρίστηση. Να την ευγνωμονείς όμως κι
όταν σε απογοητεύει ή σε πληγώνει, γιατί
έτσι η Ζωή δείχνει σε ποιο σημείο βρίσκε-
σαι και ποιο δρόμο χρειάζεται να ακολου-
θήσεις». Κι ο Γέροντας ξαναέφυγε.

***
ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ στην τρίτη πύλη, ο Πρίγκι-
πας διάβασε:
«-Άλλαξε τον εαυτό σου».
«Αν είμαι εγώ η αιτία των προβλημάτων
μου, πρέπει εγώ ν’ αλλάξω», αναλογί-
στηκε. Κι άρχισε τον τρίτο του αγώνα. Δο-
κίμασε να δαμάσει τον εγωισμό του, να
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διορθώσει το χαρακτήρα του υπερ-
νικώντας τα δικά του ελαττώματα.
Να αλλάξει κάθε τι που ήταν αντί-
θετο με τα ιδανικά του... Μετά από
χρόνια, ξανασυνάντησε τον Γέ-
ροντα που τον ρώτησε: 
«-Ποιο το αποτέλεσμα της πορείας
σου;».
«-Έμαθα πως μέσα μας υπάρχουν
πράγματα που μπορούμε να βελ-
τιώσουμε, κι άλλα για τα οποία δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτε».
«-Θαυμάσια», είπε ο Σοφός.
«-Ναι, αλλά αρχίζω να κουράζομαι
με το να αντιμάχομαι συνεχώς και
πάνω απ’ όλα τον εαυτό μου», είπε
ο Πρίγκιπας. «Αυτός ο αγώνας δεν
θα τελειώσει ποτέ; Θέλω να στα-
ματήσω, να τα παρατήσω»!
«-Το επόμενο μάθημα είναι ακρι-
βώς αυτό», είπε ο Γέροντας. Πριν,
λοιπόν, ξεκινήσεις για νέους αγώ-
νες, ξανακάνε αντίθετα την πορεία
σου».

***
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ πίσω του ο Πρίγκι-
πας είδε την τρίτη πύλη. Υπήρχε
μια άλλη επιγραφή στην πίσω
πλευρά της. Έγραφε:
«-Δέξου τον εαυτό σου, όπως
είναι».
Δεν την είχε προσέξει την πρώτη
φορά. «Όταν κανείς μάχεται, τυ-
φλώνεται», μουρμούρισε. Είδε πε-
σμένα στο χώμα όλα εκείνα που
νίκησε κι έδιωξε από μέσα του:
ελαττώματα, αμφιβολίες, φόβους,
περιορισμούς. Ό,τι δηλαδή τον κα-
θήλωνε. Έμαθε ωστόσο να αποδέ-
χεται και να αγαπά τον εαυτό του,
όπως είναι: χωρίς συγκρίσεις και
κατακρίσεις. Στη συνάντησή τους,
ο Γέρο Σοφός τον ξαναρώτησε: 
«-Τι σου ’μαθε η (αντίστροφη) πο-
ρεία σου;».
«-Έμαθα πως το να περιφρονείς ή
να αρνείσαι ένα κομμάτι του εαυτού
σου, σε καταδικάζει στο να μη γα-
ληνεύεις ποτέ μέσα σου. Έμαθα να
δέχομαι τον εαυτό μου όπως
είναι...».
«-Πολύ καλά», είπε ο Γέροντας,

«αυτή είναι η πρώτη Σοφία. Ξανα-
πέρνα την τρίτη πύλη».

***
ΣΤΟ πίσω μέρος της δεύτερης
πύλης, ο Πρίγκιπας διάβασε:
«-Δέξου τους άλλους».
Γύρω του είδε πεσμένα τα άτομα
που συνάντησε στη ζωή του: όσα
αγάπησε, περιφρόνησε, υποστή-
ριξε ή πολέμησε. Έκπληκτος, δεν
διέκρινε πια ατέλειες κι ελαττώ-
ματα που πριν τον ανάγκασαν να
κάνει πόλεμο εναντίον τους. Συ-
νάντησε το Γέρο Σοφό που τον ρώ-
τησε.
«-Τι έμαθες απ’ το δρόμο σου;».
«-Έμαθα πως έχοντάς τα καλά με
τον εαυτό μου, παύω να κατηγορώ
για οτιδήποτε τους άλλους· δεν φο-
βούμαι τίποτε. Έμαθα να αγαπώ, να
αποδέχομαι τους άλλους, όπως
είναι χωρίς προϋποθέσεις».
«-Πολύ καλά», είπε ο Γέρο Σοφός.
«Αυτή είναι η δεύτερη Σοφία». Ξα-
ναπέρνα τώρα τη δεύτερη πύλη.
Ο Πρίγκιπας διέκρινε πάλι στην
πίσω πλευρά της πρώτης πύλης μια
γραφή:
«-Δέξου τον Κόσμο». 
Ξανακοίταξε γύρω και είδε τον
κόσμο που θέλησε να κατακτήσει,
να αλλάξει. Εντυπωσιάστηκε απ’
την ομορφιά και την τελειότητα των
πραγμάτων. Κι όμως, ο κόσμος

ήταν  απαράλλακτα ίδιος, ο παλιός.
Άλλαξε ο κόσμος ή μήπως ο τρό-
πος που τον έβλεπε;(...) Ο Γέρον-
τας τον ρώτησε:
«-Τι σου ’μαθε τώρα ο δρόμος
σου;».
«-Μου ’μαθε πως ο κόσμος είναι ο
καθρέφτης της ψυχής μας. Η ψυχή
δεν βλέπει τον κόσμο, παρά καθρε-
φτίζεται σ’ αυτόν. Όταν χαιρόμα-
στε, ο κόσμος φαίνεται
χαρούμενος. Όταν είμαστε στενο-
χωρημένοι, ο κόσμος φαίνεται θλιμ-
μένος. Ο κόσμος, όμως, ούτε
χαίρεται, ούτε θλίβεται. Απλά υπάρ-
χει· αυτό είν’ όλο. Δεν ήταν ο κό-
σμος που με αναστάτωνε, μα η ιδέα
μου γι αυτόν. Έμαθα να τον δέχο-
μαι όπως είναι, χωρίς να τον κατα-
κρίνω...».
«-Είναι η τρίτη Σοφία», είπε ο Γέ-
ροντας. Να, λοιπόν, που τώρα βρί-
σκεσαι σε πλήρη αρμονία με τον
εαυτό σου, τους άλλους και τον
Κόσμο”. Ένα αίσθημα Ειρήνης, Κα-
ταλλαγής και Πληρότητας κυρίεψε
τον Πρίγκιπα.

«-Τώρα είσαι έτοιμος, να περάσεις
το Τελευταίο Κατώφλι», είπε ο Γέ-
ροντας. Είναι αυτό που θα σε οδη-
γήσει απ’ τη Σιωπή της Πληρότητας
στην Πληρότητα της Σιωπής». Κι ο
Σοφός χάθηκε για πάντα...

• “Δεν δεχόμαστε τη σοφία. Πρέπει να
την ανακαλύψουμε τελείως μόνοι, μετά
από πορεία που κανείς άλλος δεν
μπορεί να κάνει για λογαριασμό μας,
που κανείς άλλος δεν μπορεί να μας την
εξασφαλίσει”. 

(Marcel Proust, 1871-1922).
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