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Ελένης Λαδιά: «Εξ Αιγύπτου, Άγιοι των Κοπτών». 

     Η Κα Ελένη Λαδιά ανήκει στις κορυφαίες κυρίες της σύγχρονης ελληνικής 

λογοτεχνίας, η οποία εργάζεται σεμνώς και αθορύβως και έχει δώσει σειρά έργων – 

μυθιστορημάτων, διηγημάτων, ταξιδιωτικών και μία συλλογή ποιημάτων «Φάθι 

Ζαρατούστρα» (1976). Το τελευταίο μυθιστόρημά της, «Η Θητεία» (1994), είναι ένα 

έργο μεγάλης ωριμότητας που την καθιστά κυρίαρχο του λογοτεχνικού αυτού είδους 

με το προσωπικό ανεπιτήδευτο ύφος της, τη συνθετική της δύναμη και το σύγχρονο 

περιεχόμενο του βιβλίου, το οποίο, με την έμπειρη γραφίδα της, τιθασσεύει και 

μετουσιώνει σε άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.  

*** 

     Ο τίτλος του υπό κρίση νέου βιβλίου της, προέρχεται από το Κατά Ματθαίον 

Ευαγγέλιο (Β,15) «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου». 

     Ανήσυχο και ορθολογιστικό πνεύμα Κα Ελένη Λαδιά, βρίσκεται σε μια συνεχή 

αναζήτηση σε μια τολμηρή και δυναμική πορεία στο ανοιχτό πολυτάραχο πέλαγος 

της ανθρώπινης μοίρας. Αυτό, ίσως το γεγονός, μετά από φιλολογικές σπουδές, την 

οδήγησε, σε ώριμη ηλικία, να σπουδάσει και θεολογία, ενδεικτικό της πνευματικής 

της αγωνίας και δίψας, δίψα που προσπαθεί να σβήσει στο «ύδωρ το ζων».  

     Αυτή η ανησυχία της (και λαχτάρα της, θα προσθέταμε) οδήγησε τα βήματά της 

στην Αίγυπτο των Κοπτών, την οποία επισκέπτεται συχνά, πλουτίζοντας τις 

πνευματικές της εμπειρίες και δίδοντας, κάποτε, διέξοδο στην αγωνία της.  

     Η Κα Ελένη Λαδιά γοητεύτηκε αμέσως από τον κόσμο της ερήμου, τους 

μοναχούς, τους ασκητές, που συνεχίζουν μια ασκητική και μοναχική παράδοση 

αιώνων, αλλά και μια παράδοση, που διατηρεί άθικτη την εθνική ταυτότητα των 

Κοπτών (των αρχαίων Αιγυπτίων), διότι κυρίαρχη εθνική δύναμη είναι από τον 7ο 

αιώνα οι Άραβες – κατακτητές ουσιαστικά της Πατρίδας των Κοπτών (=Αιγυπτίων). 

Οι Κόπτες σήμερα αριθμούν κάπου δέκα εκατομμύρια. Θρησκευτικώς ανήκουν στις 

Προ-χαλκηδόνιες Εκκλησίες, τις πριν, δηλαδή, της Οικουμενικής Συνόδου της 

Χαλκηδόνος, που έγινε το 401. 

     Το βιβλίο της Κας Ελένης Λαδιά είναι «συν τοις άλλοις» και επίκαιρο, διότι 

μακρές συζητήσεις έγιναν για την αποκατάσταση των σχέσεων των Κοπτών με την 

Ορθοδοξία και μάλλον η προσπάθεια αυτή, ιστορική πραγματικά, είναι σε καλό 

δρόμο. Όλοι ευχόμαστε να πάει ως το τέλος καλά, για το καλό και των δύο πλευρών.  

 

*** 

 

     Στο προλογικό της σημείωμα η συγγραφεύς μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες, που 

δίνουν στον αναγνώστη πολύτιμες πληροφορίες: «Όταν επισκέφτηκα την έρημα της 

Νιτρίας, γράφει, εκτός από την συγκίνηση υπήρχε και η περιέργεια. Ήθελα να 

διαπιστώσω, τι είχε απομείνει από τον ασκητισμό και τον θρησκευτικό ζήλο του 

τέταρτου αιώνα. Γοητευμένη από την ανάγνωση της "Λαυσαϊκής ιστορίας" και την 



"Ιστορία τν μοναχών της Αιγύπτου", αναζητούσα στα τεράστια σημερινά μοναστήρια 

ίχνη και επιβιώσεις του απόμακρου παρελθόντος, κάτω από τα στρώματα του 

σημερινού τεχνολογικού πολιτισμού, που μοιραίως επηρέασε τον μοναχισμό… 

Αιώνες τώρα, αυτή η έρημος άκουσε βάσανα και καημούς, δέχτηκε προσευχές και 

μετάνοιες, είδε μαρτύρια και θαύματα. Θεοφάνειες και σατανικοί πειρασμοί πάλευαν 

για την ανθρώπινη ψυχή, που μαρτυρικά αλλά νικηφόρα όδευε προς το Θεό… Η ίδια 

η έρημος είναι ακόμη πεδίον τρομερών συγκρούσεων για την ανθρώπινη συνείδηση, 

η ίδια η έρημος αυτόβουλη, αυτόνομη και διαχρονική… Τίποτε δεν γνώριζα μετά τον 

τέταρτον αιώνα μέχρι τον δικό μας, εκτός από τον άγιο Ρουές, αυτόν τον φτωχό 

καμηλιέρη που με γοήτευε από την πρώτη μου επίσκεψη στην Αίγυπτο, που τον 

αγάπησα και που αυτός με μετέφερε νοερώς με την καμήλα του μέχρι την έρημο, για 

να γνωρίσω τους απογόνους του. Αυτός ο απλός καμηλιέρης, που έγινε ένας από τους 

πιο αγαπητούς αγίους της κοπτικής  εκκλησίας, δεν συγκίνησε μόνον εμένα, αλλά και 

πολλούς έλληνες αναγνώστες, όταν για πρώτη φορά έγραψα τη βιογραφία του και τη 

δημοσίευσα στο βιβλίο μου, "Φυσιογνωμίες Τόπων" [«Εστία»1992]… Εκτός από τον 

άγιο Ρουές, οι άλλοι άγιοι που περιέχονται στο βιβλίο δεν ήταν πρόσωπα της εκλογής 

μου. Μου "έτυχαν". Ή πιο παραστατικά: Ήταν σα να είχα τα μάτια μου κλειστά και 

να έβαλα το χέρι μου σ’ ένα πανέρι, για να πάρω μερικά φρούτα. Πήρα εννέα κι 

αποδείχθηκαν όλα θαύματα. Ήταν άραγε σύμπτωση ή ολόκληρο το πανέρι περιείχε 

μόνον ωραία φρούτα; Με το νόμο των πιθανοτήτων δεν υφίσταται το πρώτο. 

Επομένως ισχύει το δεύτερο…» 

     Παράθεσα το απόσπασμα αυτό από το προλογικό σημείωμα του βιβλίου της Κας 

Ελένης Λαδιά, διότι έτσι γνωρίζει καλύτερα ο αναγνώστης την συγγραφέα και τις 

πνευματικές της αναζητήσεις. Αλλά και η αιτία που γεννήθηκε το βιβλίο αυτό, που 

πρόδρομό του έχει εκείνο το «Φυσιογνωμίες Τόπων».  

     Στο βιβλίο περιέχονται δέκα βιογραφίες, εννιά αγίων και μία ενός μάρτυρος. 

Θαυμάσιες είναι οι φωτογραφίες εικόνων, που κοσμούν την επιμελημένη έκδοση του 

«Αρμού». 

     Σε κάθε βίο παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία και όπου χρειάζεται σχετικές 

σημειώσεις (Βλ. βίο Αββά Αμπραάμ, ο άγιος Φαγιούμ, σελ. 119, και εξ.). 

     Δεν είναι δυνατόν να μπούμε στα καθέκαστα κάθε βίου, διότι αυτό θα απαιτούσε 

πολύ χώρο. Θα υπογραμμίσουμε όμως ότι ο Λόγος της Κας Ελένης Λαδιά έκαμε και 

αυτός το θαύμα του, ώστε να έχουμε ένα μοναδικό στο είδος του βιβλίο, ένα 

σύγχρονο «Λαυσαϊκό».  
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