
Κοσμογονική ἡ ὥρα. Ὁ φοβερός πολέ-
μιος τοῦ Χριστοῦ γίνεται πρῶτος συ-

νεργός του στό ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κό-
σμου.
Μεγάλες οἱ στιγμές...
Καταμεσήμερο καί ὁ Σαούλ καλπάζει

μέ τούς στρατιῶτες του στό δρόμο πρός
τή Δαμασκό.
Νοιώθει ὁ ἐντεταλμένος τοῦ Θεοῦ νά

συλλάβει ὅσους Χριστιανούς ἀπ’ τά Ἱερο-
σόλυμα τοῦ ἔχουν ξεφύγει κι ἔχουν ἐκεῖ
καταφύγει.
Ξαφνικά ἕνα ἐκτυφλωτικό φῶς, πού ἔρ-

χεται ἀπό τόν οὐρανό, τόν ρίχνει τυφλό
στή γῆ καί μιά ἄγνωστη φωνή, στή γνω-
στή μητρική του γλώσσα, τόν ρωτᾶ μέ πα-
ράπονο:
«Σαούλ, Σαούλ, γιατί μέ κατα-

διώκεις;».
Στή δικαιολογημένη ἐρώτησή

του: «ποιός εἶσαι, Κύριε;» ἀπο-
καλυπτική ἡ ἀπάντηση:
«Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖ-

ος, τόν ὁποῖον ἐσύ καταδιώκεις.»...
Αὐτή τή στιγμή, ἕνα ἄλλο φῶς πού ἔρχε-

ται ἀπό μέσα του κάνει τήν ἁγνή ψυχή
του νά βλέπει καθαρά... Ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Κι ἐκεῖνος;
Ἐκεῖνος, ὁ γνήσιος Ἑβραῖος, ὁ ἀκριβής

τηρητής καί διδάσκαλος τοῦ Νόμου, εἶναι
μέχρι τώρα ὁ διώκτης Του κι ἀπό τώρα ὁ
δοῦλος Του.
Ἡ δυναμική, ἄμεση ἀπόφασή του ὑπα-

γορεύει τό ἄμεσο, δυναμικό ἐρώτημά του:
«Τί νά κάνω, Κύριε;»
«Πήγαινε στή Δαμασκό, ἐκεῖ θά σοῦ

ποῦν ὅλα ὅσα ὁ Θεός θέλει νά κάνεις».
Τῆς μεγάλης ὥρας, ἡ μεγαλύτερη στιγ-

μή: «Τί νά κάνω, Κύριε;»
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ συναντᾶ τήν ἐλευ-

θερία τοῦ ἀνθρώπου κι ἀρχίζουν τήν κο-
σμοσωτήρια συνεργασία τους, γιά νά χα-
ρίσουν στήν οἰκουμένη τόν πνευματικό
της πατέρα, ἐκεῖνον πού διά τοῦ Εὐαγγε-
λίου θά ἀναγεννήσει πλῆθος ἀνθρώπων...
Τόν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν, τόν μέγα

Παῦλο.
.................................................................
Μήνας Ἰούνιος καί καθώς ἡ Ἐκκλησία

μᾶς στρέφει στή μορφή τοῦ Πρωτοκορυ-

φαίου Παύλου, ἀναρωτιέμαι:
Ἡ ὥρα τῆς μεγάλης συνάντησης τοῦ

ἀνθρώπου μέ τόν Θεό σημαίνει μόνο στό
ρολόι τῆς ζωῆς τῶν μεγάλων;
«Ὁ Θεός πού ἔπλασε τόν Παῦλο, δημι-

ούργησε κι ἐσένα... εἶναι Κύριος ἐκείνου,
ἀλλά καί δικός σου...» ἀκούω ν’ ἀπαντᾶ ὁ
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καί σκέ-
πτομαι...
Σέ κάποια στροφή τοῦ δρόμου μας ὁ

Χριστός περιμένει...
νά πλημμυρίσει φῶς τήν ὕπαρξή μας...
νά μᾶς ἀποκαλύψει τόν Ἑαυτό Του...
νά μᾶς βοηθήσει νά ἀνακαλύψουμε τόν

ἑαυτό μας...
Καί κάτι ἀκόμη περιμένει... ὁ Κύριος,
ἡ μικρή καρδιά μας νά ἀποδεχθεῖ τή με-

γάλη Χάρι Του καί νά κάνει αὐτό πού μό-
νον ἐκείνη μπορεῖ: νά συνεργαστεῖ μαζί
Του στό ἔργο τῆς σωτηρίας της...
Στήν προσωπική κλήση Του ὁ Χριστός

περιμένει ἀπ’ τόν καθένα μας τήν προσωπι-
κή ἀπάντηση-ἀπορία: «Τί νά κάνω,Κύριε;»
Καί μαζί, τήν ἑτοιμότητα γιά πορεία

πρός τή Μετάνοια καί τήν Ἐξομολόγηση.
Ἐκεῖ ὅπου ὁ Θεός λέει στήν ψυχή ὅλα
ὅσα πρέπει νά κάνει...

«Τί νά κάνω Κύριε ;»
«Τί νά κάνω Κύριε ;»
«Τί νά κάνω, Κύριε;»
«Τί νά κάνω, Κύριε;»
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Ἡ περιπέτεια τῆς ἄδικης,
ἀπό συκοφαντία, σύλλη-
ψής του γιά πρώτη φορά
τό 1917 τελειώνει ὀδυ-

νηρά μέ τό θάνατο τῆς
συζύγου του σέ ἡ-
λικία μόλις 38 ἐ-
τῶν. Παρόλα αὐτά
ὁ γιατρός Βαλε-
ντίν συμμετέχει ἐ-
νεργά στή ζωή τῆς
ἐκκλησίας. Δέν ἔ-

χανε Θεία Λειτουργία καί παρακολου-
θοῦσε ὄρθιος ὅλες τίς ἀκολουθίες.

Τό 1920 ἐκλέγεται καθηγητής τῆς Ἀνατο-
μίας καί Χειρουργικῆς στό Πανεπιστήμιο
τῆς Τασκένδης. Ἡ ρωσική ἐπανάσταση
ἔχει ἀρχίσει καί ἡ ἐκκλησία διώκεται.

Στίς 26 Ἰανουα-
ρίου 1921 χειροτο-
νεῖται διάκονος ἀ-
πό τόν ἀρχιεπίσκο-
πο Τασκένδης Ἰν-
νοκέντιο καί μιά
ἑβδομάδα ἀργότε-
ρα πρεσβύτερος.
Τό καλοκαίρι τοῦ
1923 κλῆρος καί
λαός τῆς Τασκέν-
δης τόν ἐκλέγει ἐ-

πίσκοπο μέ τό ὄνομα Λουκᾶς. Ἀπό τότε συν-
δύαζε ποιμαντικά καί ἱερατικά καθήκοντα.
Χειρουργοῦσε καθημερινά καί παρέδιδε μα-
θήματα στήν Ἰατρική Σχολή, φορώντας πά-
ντα τό ράσο καί τό σταυρό του.

Πολύ γρήγορα συλλαμβάνεται, κατηγο-
ρεῖται γιά προδοσία καί φυλακίζεται. Στή
φυλακή εἶχε τήν εὐκαιρία νά ὁλοκληρώσει
τό σύγγραμμά του «Δοκίμια γιά τή χειρουρ-
γική τῶν πυογόνων λοιμώξεων», τό ὁποῖο
ὅμως δέν ἐκδόθηκε γιά πολλά χρόνια, πα-
ρόλη τή σημασία του γιά τήν ἰατρική ἐπι-
στήμη, ἐπειδή ὁ συγγραφέας ἐπέμενε, σέ
ἀντίθεση μέ τό ἀθεϊστικό καθεστώς, νά
γραφεῖ στό ἐξώφυλλό του τό ἀρχιερατικό
του ἀξίωμα.

Σέ σύντομο χρονικό διάστημα καί μέσα
ἀπό ἕνα πλῆθος κόσμου, πού στάθηκε στίς
γραμμές τοῦ τρένου γιά νά ἐμποδίσει τήν
ἀναχώρησή του, τον ὁδηγοῦν στό δρόμο

Ἕνας ἀπό τούς σημαντικό-
τερους ἁγίους, τοῦ ὁ-
ποίου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησία μας τιμᾶ τή μνή-
μη στίς 11 Ἰουνίου. Ἄν-
θρωπος μέ σπάνια
ταλέντα καί πνευ-
ματικά χαρίσματα,
μέ ἐκπληκτική ἐπι-
στημονική κατάρτι-
ση, πού διακόνησε
τόν ἄνθρωπο ὡς
ποιμένας καί γιατρός, μέ ἀξιοθαύμαστη
αὐταπάρνηση καί ἀγάπη.

Στίς 14/27 Ἀπριλίου 1877 γεννήθηκε στό
Κέρτς τῆς χερσονήσου Κριμαίας ὁ Βαλε-
ντίν Βόϊνο Γιασενέτσκι. Πολύ νωρίς μετα-
κόμισαν στό Κίεβο. Ἄν καί ρωμαιοκαθολι-
κός ὁ πατέρας του
Φέλιξ καί ἡ μητέ-
ρα του Μαρία ὀρ-
θόδοξη, χωρίς ὅ-
μως συνειδητή χρι-
στιανική ζωή, ἐ-
κεῖνος ἀπό μικρός
σύχναζε στή Λαύ-
ρα τοῦ Κιέβου. Ἐ-
πισκεπτόταν γιά
ὧρες τά ἅγια λεί-
ψανα καί ἐκεῖ πῆ-
ρε τά σπέρματα τῆς θείας χάριτος καί τά
αὔξανε μέσα στήν καρδιά του. Ὁ Βαλε-
ντίν ἀποφασίζει, τέλος, νά σπουδάσει ἰα-
τρική. Παίρνει τό πτυχίο του τό 1903 καί
παρακολουθεῖ μαθήματα ὀφθαλμολογίας.

Τό 1904 μέ τό ξέσπασμα τοῦ Ρωσο-Ιαπω-
νικοῦ πολέμου βρίσκεται στήν Ἄπω Ἀνα-
τολή ὅπου ἐργάζεται ὡς χειρουργός μέ
μεγάλη ἐπιτυχία. Ἐκεῖ παντρεύεται τήν
Ἄννα Βασιλίγιεβνα Λάνσκαγια καί ὁ Θεός
τούς χαρίζει τέσσερα παιδιά.

Μετά τό τέλος τοῦ πολέμου ἐργάζεται
σέ διάφορα ἐπαρχιακά νοσοκομεῖα. Ἡ φή-
μη του ἐξαπλώνεται γρήγορα. Μελετᾶ καί
συντάσσει ἐπιστημονικά ἄρθρα. Στίς ἐγ-
χειρήσεις διαπρέπει μή διστάζοντας νά ὁ-
μολογεῖ τήν πίστη Του στό Θεό καί τήν ἀ-
γάπη του πρός τήν Παναγία Μητέρα Του,
μέ τίς πρεσβεῖες τῆς ὁποίας πορεύεται σέ
κάθε του ἐπέμβαση.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

AA°°π√™ §√À∫∞™ ∂¶π™∫√¶√™™*
™ÀÀªº∂ƒ√À¶√§§∂ø™ ∫ƒπªª∞π∞™™

1877  – 1961
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τῆς ἐξορίας. Φυλακίζεται κάτω ἀπό ἄθλιες
συνθῆκες στή Μόσχα. Ἡ ὑγεία του  κλονί-
ζεται (καρδιακή ἀνεπάρκεια). 

Ἐξορίζεται στή συνέχεια στή Σιβηρία,
ὅπου πραγματοποιεῖ τήν πρώτη ἐγχείρηση
μεταμόσχευσης καί στή συνέχεια μεταφέ-
ρεται 2000 χλμ. μακρύτερα στό παγωμένο
Τουρουχάνσκ. Ἡ καρδιά του ὅμως φλέγε-
ται ἀπό ἀγάπη καί συνεχίζει νά προσφέρει
τίς ὑπηρεσίες του σέ ὅσους ἔχουν ἀνά-
γκη, παρά τίς ἀντίξοοες συνθῆκες, προκα-
λώντας ἔτσι τό σεβασμό ἀκόμη καί τῶν
πιό ἀρνητικῶν καί ἀδιάφορων. Ἡ στάση
του ἐρεθίζει τό ἄθεο καθεστώς, πού τοῦ
ἑτοιμάζει νέα ἐξορία στό χωριό Πλάχιν,
πέρα ἀπό τόν ἀρκτικό κύκλο! Ἐκεῖ ὑπέφε-
ρε τά πάνδεινα. 

Μέ τό τέλος τῆς ἐξορί -
ας του ἐπιστρέφει στήν
Τασκένδη. Γρήγορα ὅ -
μως βρίσκεται πάλι ὑπό-
λογος καί πιέζεται νά πα-
ραιτηθεῖ ἀπό τό ἱερό του
ἀξίωμα. Ἕνας ὁλόκλη-
ρος χρόνος φυλακή καί
τόν ὁδηγοῦν πάλι στή
Βόρεια Ρωσία, ὅπου χά-
νει τήν ὅρασή του ἀπό τό
ἀριστερό του μάτι. Μέ
τίς συνεχιζόμενες φι-
λανθρωπικές του ἐνέρ-
γειες καταδικάζεται σέ
τέταρτη ἐξορία σέ ἡλικία
60 ἐτῶν.

Στίς 21 Ἰουνίου 1941 τά χιτλερικά στρα-
τεύματα μπαίνουν στή Ρωσία καί ἐκεῖνος
προσφέρεται ἐθελοντικά νά ἐργαστεῖ γιά τή
θεραπεία τῶν τραυματιῶν. Ἀναγνωρίζοντας
τήν ἀξία του ὡς γιατροῦ, τόν διορίζουν
ἀρχίατρο στό στρατιωτικό νο σοκομεῖο,
ὅπου ἐργάζεται μέσα σέ οἰκτρές συν θῆ -
κες καί χωρίς κανένα πολιτικό δικαίωμα.

Στά 70 του χρόνια γίνεται ἀρχιεπίσκο-
πος Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας. Ἐκεῖ
τό ἔργο του εἶναι δύσκολο. Φροντίζει τό
πλῆθος τῶν φτωχῶν τῆς περιοχῆς, ἐξα-
σκεῖ δωρεάν τό ἔργο τοῦ γιατροῦ, κάνει
ὑπεράνθρωπες προσπάθειες νά ἀνοίξουν
οἱ ἐκκλησίες, ἐνῶ δέν παραλείπει τό ἀγα-
πημένο του κηρυκτικό ἔργο (750 κηρύγ-

ματα, 4500 σελίδες, 12 τόμοι, ἐξαιρετικό
φαινόμενο στή σύγχρονη ἐκκλησιαστική
ζωή καί θεολογία). Ἀρχές τοῦ 1956 τυφλώ-
νεται ὁριστικά. Ἔκδηλη ἡ ἀγάπη τοῦ κό-
σμου ἀπέναντί του. Τά Χριστούγεννα τοῦ
1960 σέ ἡλικία 84 ἐτῶν λειτουργεῖ γιά τε-
λευταία φορά. 

Κυριακή 11 Ἰουνίου 1961, ἡμέρα πού γιορ-
τάζουν οἱ Ἅγιοι Πάντες στή Ρωσία, ὁ ἀρχι -
επίσκοπος γιατρός Λουκᾶς Βόινο Γιασενέ-
τσκι ἀναχωρεῖ γιά τήν αἰώνια πατρί δα. Ὁ
δρόμος  γιά τό κοιμητήριο, στρωμένος μέ
τριαντάφυλλα, πλημμύρισε ἀπό κόσμο
πού ἔψαλλε τό «Ἅγιος ὁ Θε ός». Παράλλη-
λα ἕνα σμῆνος περιστεριῶν ἔκανε κύ-
κλους πάνω ἀπό τό λείψανό του μέχρι τό

νεκροταφεῖο.
Τό Νοέμβριο τοῦ 1995

ἀνακηρύχτηκε ἅγιος ἀπό
τήν Οὐκρανική Ὀρθόδο-
ξη Ἐκ κλησία. Ὅταν στίς
17 Μαρτίου τοῦ 1996 ἔγι-
νε μέ κάθε ἐπισημότητα
ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψά-
νων του, μιά ἄρρητη
εὐωδία πλημμύρισε τήν
ἀτμόσφαιρα καί πολλοί
ἀσθενεῖς θεραπεύτηκαν
θαυματουργικά. Στίς 24-
25 Μαΐου 1996 ἦρθε καί
ἡ ἐπίσημη ἀνακήρυξή
του ἀπό τό Πατριαρχεῖο
τῆς Ρωσίας. Πιστοί πού
ἐπικαλοῦνται τό ὄνομά

Του καί προσεύχονται σʼ Αὐτόν, βρίσκουν
καί στίς μέρες μας θεραπεία. Γιά πενήντα
ὁλόκληρα χρόνια χάρισε ἐλπίδα καί πνευ-
ματική δύναμη σέ ἕναν ταλαιπωρημένο
λαό, πού στερήθηκε τήν ἐλευθερία του,
καί τήν πίστη του. Τά τελευταῖα του λόγια
μιά παρακαταθήκη πρός ὅλους μας: «Παι-
διά μου, πολύ σᾶς παρακαλῶ, ντυθεῖτε μέ
τήν πανοπλία πού δίνει ὁ Θεός, γιά νά μπο-
ρέσετε νά ἀντιμετωπίσετε τά τεχνάσματα
τοῦ διαβόλου».

Φ. Τ.
——————
* Τά τρία συνεχόμενα ἄρθρα βασική πηγή πληροφοριῶν

ἔχουν τό βιβλίο τοῦ ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου,
Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Σαγματᾶ, Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς. 
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ὉὉ Βαλεντίν ἦταν μέτριος
μαθητής στό σχολεῖο. Δέν
τοῦ ἄρεσε καθόλου νά
διαβάζει Φυσική καί Χη-
μεῖα καί τά ἄλλα σχετικά,
ἐνῶ στήν Ἄλγεβρα καί στή Γεω-
μετρία εἶχε τούς χειρότερους
βαθμούς σέ ὅλο τό Γυμνάσιο.
Τό μόνο πού συμπαθοῦσε κά-
πως ἦταν τά φιλολογικά μα-
θήματα, ἡ φιλοσοφία κι ἡ ἱ -
στορία. Παρά τή δυσκολία
του ὅμως στά μαθήματα τό
παιδί αὐτό ἔκρυβε πολλά τα-
λέντα καί χαρίσματα. Ἕνα
ἀπό αὐτά ἦταν ἡ ζωγραφική.
Πραγματικά διέθετε ἕνα σπά-
νιο ταλέντο στό νά ζωγραφί-
ζει πρόσωπα καί μορφές ἀν -
θρώπων. Ὅπου βρισκόταν,
στούς δρόμους, στίς πλατεῖες, στίς ἀγορές, στά
τράμ παρατηροῦσε προσεκτικά τά χαρακτηρι-
στικά τῶν προσώπων, τῶν μορφῶν, τῶν κινή-
σεων καί ἐπιστρέφοντας στό σπίτι τά ἀποτύ-
πωνε μέ πολύ ἐπιτυχημένα σκίτσα. Ἰδιαιτέρως
τοῦ ἄρεσε νά ἐπισκέπτεται τό μεγάλο καί ἱστο-
ρικό μοναστήρι τῆς Λαύρας, πού βρισκόταν
στήν πόλη πού μεγάλωνε, τό Κίεβο, καί νά ζω-
γραφίζει τίς μορφές τῶν πιστῶν, πού προσεύ-
χονταν ἤ ἄλλες χαρακτηριστικές σκηνές, πού
ἔβλεπε ἐκεῖ. 

Ἡ ἀγάπη του γιά τή ζωγραφική τόν ὤθησε
νά ἐγγραφεῖ στήν Ἀκαδημία Καλῶν Τεχνῶν
τοῦ Κιέβου καί νά σπουδάζει ἐκεῖ παράλληλα
μέ τή φοίτησή του στό Γυμνάσιο. Ὅταν πῆρε τό
ἀπολυτήριο τοῦ Γυμνασίου ἀποφάσισε νά συ-
νεχίσει τίς σπουδές του στήν Ἀκαδημία Καλῶν
Τε χνῶν τῆς Ἁγίας Πετρούπολης. Εἶχε ὅλα τά
προσόντα γιά νά εἰσαχθεῖ στήν σχολή καί ὅλα
ἔδειχναν ὅτι θά μποροῦσε νά ἀκολουθήσει μιά

λαμπρή σταδιοδρομία ὡς
καλλιτέχνης. Ὡστόσο τά
πράγματα ἄλλαξαν. Τήν
περίοδο τῶν εἰσαγωγι -
κῶν ἐξετάσεων ἄρχισαν

νά τόν βασανίζουν οἱ σκέψεις
ἄν αὐτός ἦταν πράγματι ὁ δρό-
μος πού ἤθελε νά ἀκολουθή-
σει. Δέν ἄφησε ὅμως τόν ἑαυτό
του νά ταλαντεύεται γιά πολύ.
«Δέν ἔχω δικαίωμα νά ἀσχο-
λοῦμαι μ’ αὐτό πού μοῦ ἀρέ-
σει», σκέφθηκε. «Ὀφείλω ν’ ἀ -
σχοληθῶ μέ κάτι πού εἶναι
πρός ὄφελος αὐτῶν πού πο-
νοῦν καί ὑποφέρουν». Ἔτσι πῆ -
ρε τήν γενναία ἀπόφαση νά
ἐγκαταλείψει τή ζωγραφική καί
νά ἀκολουθήσει τήν Ἰατρική
Σχολή. Τό ἐρώτημα, βέβαια, ἦ -

ταν ἄν θά μποροῦσε νά τά καταφέρει μέ τά
μαθήματα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, τά ὁποῖα
ἀπεχθανόταν! Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ δύναμη
τῆς θελήσεώς του καί ἡ σφοδρή ἐπιθυμία του
νά ὑπηρετήσει τόν συνάνθρωπο τόν ἔκανε νά
ξεπεράσει κάθε δυσκολία καί ἐμπόδιο. Ὁ ἴδιος
τό ὁμολογεῖ: «Ἀντιστάθηκα σ’ αὐ τή μου τήν
ἀντιπάθεια... Ὅταν μελετοῦσα τή φυσική καί
τή χημεία καί τίς ἄλλες παρόμοιες ἐπιστῆμες,
εἶχα τήν αἴσθηση πώς διά τῆς βίας ὑποχρέω-
να τό μυαλό μου νά ἀφομοιώσει πράγματα
πού τοῦ εἶναι τελείως ξένα... Καί ὅμως ἔπαιρ-
να μόνον ἄριστα»1! 

Πράγματι ὁ Βαλεντίν μέ τήν χάρη καί τή βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ συνεχῶς προόδευε. Ἡ ἱκανότη-
τά του νά ζωγραφίζει μετατράπηκε σέ μοναδι-
κή δεξιοτεχνία στό μάθημα τῆς ἀνατομίας στό
ὁποῖο ἦταν ἀξεπέραστος. Μέ τέλεια ἀκρίβεια
ἀπέδιδε ἀκόμα καί τίς λεπτομέρειες τίς σχετι-
κές μέ τίς διάφορες λειτουργίες τοῦ ἀνθρωπί-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΤααλλααννττοοῦῦχχοοςς  ζζωωγγρράάφφοοςς,,
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ννου σώματος. Ἔτσι τελείωσε τήν Ἰατρική μέ
ἄριστα, καί ἔγινε ἕνας πολύ ἐπιτυχημένος ἀνα-
τόμος καί χειρουργός, ἐνῶ ἀργότερα ἀναδεί-
χθηκε καί πανεπιστημιακός καθηγητής. 

Σημαντικό ἐφόδιο στή ζωή τοῦ Βαλεντίν
ἦταν ἡ βαθιά πίστη του στόν Θεό τήν ὁποία
καλλιεργοῦσε ἀπό μικρό παιδί, παρά τό γεγο-
νός ὅτι ἡ οἰκογένειά του δέν εἶχε ἰδιαίτερα στε-
νή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖνο πού ἐπέδρα-
σε καθοριστικά στήν καλλιέργεια τῆς πνευμα-
τικῆς του ζωῆς ἦταν οἱ συχνές ἐπισκέψεις του

στήν ἱερά μονή τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου. Μέσα
στήν ὑποβλητική καί κατανυκτική ἀτμόσφαι-
ρα τοῦ μοναστηριοῦ ἔμαθε νά προσεύχεται,
ἐνῶ ἀγαποῦσε πολύ καί τή μελέτη τῆς Ἁ γίας
Γραφῆς. Μελετοῦσε καθημερινά καί μέ ἐπιμέ-
λεια τόν θεῖο λόγο καί μάλιστα ὑπογράμμιζε μέ
κόκκινο μελάνι τά σημεῖα, πού τόν ἐντυπωσία-
ζαν. Τήν ἴδια Ἁγία Γρα φή πού διάβαζε τότε,
τήν κράτησε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του.

Κάποτε διάβασε ἕνα χωρίο πού μίλησε ἰδιαί-
τερα στήν καρδιά του. Τό χωρίο ἔλεγε: «Ὅταν
ὁ Κύριος εἶδε τά πλήθη τοῦ λαοῦ, αἰσθάνθηκε
συμπάθεια καί πόνο γι’ αὐτούς, διότι ἦταν
ἀποκαμωμένοι πνευματικά καί ἐγκαταλελειμ-
μένοι, σάν πρόβατα χωρίς ποιμένα. Λέγει τότε
στούς μαθητές Του: Τά μέν ὥριμα γιά θερισμό
στάχυα εἶναι πολλά, οἱ ἐργάτες ὅμως πού θά
τά θερίσουν εἶναι λίγοι. Γι’ αὐτό παρακαλέσε-
τε τόν Θεό, πού εἶναι ὁ κύριος καί ἰδιοκτήτης
τοῦ πρός θερισμόν καρποῦ, γιά νά ἀποστείλει

ἐργάτες στό θερισμό του» . Πόσο τόν συγκίνη-
σε αὐτός ὁ λόγος τοῦ Κυρίου! Ὁ ἴδιος μᾶς πε-
ριγράφει τά αἰσθήματά του: «Ἀνασκίρτησε ἡ
καρδιά μου καί ἀναφώνησα σιωπηλά: Ὤ, Κύ-
ριε! Σοῦ λείπουν οἱ ἐργάτες;... Ἀργότερα κατά-
λαβα ὅτι αὐτό τό κείμενο τοῦ εὐαγγελίου ἦταν
τό πρῶτο κάλεσμα τοῦ Κυρίου νά ἀφιερωθῶ
στή διακονία Του».

Καί τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ, ἡ μεγάλη ὥρα δέν
ἄργησε νά ἔλθει. Χειροτονήθηκε ἱερέας καί
ἀργότερα ἐπίσκοπος, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε

καρεῖ μοναχός καί πῆρε τό ὄνομα
Λουκᾶς. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Λου -
κᾶς συνέχισε τή διακονία του
στόν συνάνθρωπο μέ τή διπλή
ἰδιότητα τοῦ κληρικοῦ καί τοῦ Ἰα-
τροῦ. Ὡστόσο, ἡ μαρτυρία πίστε-
ως μέσα σ’ ἕνα καθεστώς ὅπου
ἔπνεε βίαιος καί καταστροφικός ὁ
ἄνεμος τῆς ἀθεΐας σήμαινε μία
σειρά δοκιμασιῶν γιά τόν ἴδιο:
Φυλακές, ἐξορίες, ταλαιπωρίες,
ἀσθένειες. Στίς 11 Ἰουνίου 1961 σέ

ἡλικία 84 ἐτῶν τό ταλαιπωρημένο σῶμα δέν
μποροῦσε πλέον νά ἀντέξει. Ἡ ψυχή του φτε-
ρούγισε γιά τούς οὐρανούς.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς ὄχι μόνο ὅταν
ἦταν στή ζωή ἀλλά καί μετά τόν θάνατό του
συνεχίζει νά βοηθάει τούς ἀνθρώπους καί μέ τή
χάρη τοῦ Θεοῦ νά θαυματουργεῖ. Ἀναγνωρί-
στηκε ὡς ἅγιος καί ἡ μνήμη του τιμᾶται κάθε
χρόνο στίς 11 Ἰουνίου. Εἶναι ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ
ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας, ὁ μαρτυρικός ἱεράρ-
χης καί θαυματουργός ἰατρός. Ἕνα σπάνιο φαι-
νόμενο ἀνθρώπου πού συνδύαζε τήν πρωτο-
πορία στήν ἐπιστήμη μέ τήν ταπεινή πίστη στή
δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἕνα ἐξαίρετο παράδειγμα πι-
στοῦ ἐπιστήμονα καί ἀληθινοῦ ποιμένα. Ἕνας
σύγχρονος ἅγιος καί ὁμολογητής!

Νικηφόρος
————
1. Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνόπουλου, Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς -

Ἕνας ἅγιος Ποιμένας καί γιατρός χειρουργός (1877-1961), Ἀθήνα
200310 , σελ. 34-35.

Σκίτσο προσκυνητῆ Σκίτσο Μοναχῶν
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HHταν λαμπρός ἐπιστήμονας, γιατρός-χει-
ρουργός καταξιωμένος, μέ ἐξαιρετικές

σπουδές καί ἐπιδόσεις στήν ἰατρική ἐπιστήμη.
Ἀμέτρητοι ἐκεῖνοι πού θεραπεύθηκαν ἀπό τίς
ἐπιτυχημένες διαγνώσεις του καί τά πανάξια
χέρια του.

Ἦταν λαμπρός ἐπιστήμονας. Καί ἀναδείχθη-
κε μεγάλος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Λουκᾶς ὁ ἰατρός, στήν Συμφερούπολη
τῆς Κριμαίας.

Πολύπλευρη ἡ προσωπικότητά του. Πολυτά-
λαντη. Δόξα τῆς Ἐκκλησίας τό πέρασμά του
ἀπό τή γῆ. Βοήθεια τοῦ Θεοῦ στό χειμαζόμενο
λαό τῆς Ρωσίας.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς ὁ ἰατρός, ὁ ὁμολο-
γητής καί ἀπολογητής Χριστιανός ἰατρός, πού
ἑορτάζεται στίς 11 Ἰουνίου ἀπό τήν Ἐκκλησία
τήν Ὀρθόδοξη.

Ἔζησε στά χρόνια τῆς ἀθεΐας στή Ρωσία, μισό
αἰώνα πρίν ἀπό τήν ἐποχή μας. Σκληροί τότε οἱ
διωγμοί κατά τῶν Χριστιανῶν. Ἀφάνταστα τά
μαρτύρια. Εἰρωνεῖες, ἐξευτελισμοί, περιορι-
σμοί, ἐξορίες, καταναγκαστικά ἔργα. Τότε μαρ-
τύρησαν πολλοί ἀδελφοί μας Ρῶσοι χριστιανοί.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς ὡς λαϊκός ἀρχικά,
ὡς ἱερωμένος στή συνέχεια ἔζησε καί ἔδρασε μέ
θαυμαστή συνέπεια στίς θρησκευτικές του πε-
ποιθήσεις, χωρίς καθόλου νά ὑποστείλει τή ση-
μαία τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, ὅσο κι ἄν αὐτό
τοῦ στοίχισε στή ζωή του. «Ἦταν ἀδιανόητο -
σημειώνει ὁ βιογράφος του- τό πῶς συνδύασε
μέσα του δύο προσωπικότητες - αὐτήν τοῦ για-
τροῦ, πρακτικοῦ χειρουργοῦ, ἑνός ἀγωνιστῆ
ἐνάντια στήν ἀρρώστια καί τό θάνατο... καί ἀπ᾿
τήν ἄλλη τοῦ λειτουργοῦ τοῦ Θεοῦ, τῆς πίστης,

πού τηροῦσε ὅλες τίς ἐπιταγές τῆς Ἐκκλησίας».
Μερικά στοιχεῖα ἀπό τή ζωή του εἶναι καί

ἐκπληκτικά καί καθοδηγητικά.
Γράφει ἕνας ἀπό τούς βιογράφους του: «Ἡ

ἀγάπη του γιά τόν ἀσθενῆ, τό μεγάλο του
ἐνδιαφέρον γιά τόν πάσχοντα ἄν θρωπο πήγαζε
ἀπό τήν βαθιά πίστη του στό Θεό. Εἶναι πολύ
χαρακτηριστικό ὅτι, πρίν ξεκινήσει τήν ἐγχεί-
ρηση, πάντα ἔκανε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Στό
χειρουργεῖο εἶχε κρεμασμένη τήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας. Προσευχόταν μέ θέρμη μπροστά
στήν εἰκόνα γιά λίγα λεπτά. Ἔπειτα μ᾿ ἕνα βαμ-
βάκι ποτισμένο μέ ἰώδιο ἔκανε τό σημεῖο τοῦ
σταυροῦ στό σῶμα τοῦ ἀσθενοῦς, στό μέρος
πού θά γινόταν ἡ τομή. Ἔτσι μέ τήν ἐπίκληση
τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας, τῶν
ἁγίων, προχωροῦσε στήν ἐπέμβαση. Μόνο μετά
ἀπό αὐτά ἔλεγε μέ ἐπισημότητα: «τό νυστέρι».
Ἔτσι οἱ χειρουργικές ἐπεμβάσεις του εἶχαν κα-
ταπληκτική ἐπιτυχία. Ὁ ἴδιος ὅμως ἔμενε ταπει-
νός, λέγοντας σ᾿ αὐτούς πού τόν εὐγνωμονοῦ -
σαν: « Ὁ Θεός σᾶς θεράπευσε μέ τά χέρια μου».

«Ἡ λαίλαπα τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τοῦ διωγμοῦ
(μετά τό 1917) εἶχε ἀρχίσει σιγά-σιγά νά ἐξα-
πλώνεται στή Ρωσία... Στίς ἀρχές τοῦ 1920 μία
ἀπό τίς ἐπιτροπές ἐλέγχου ἔδωσε ἐντολή νά ξε-
κρεμάσουν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀπό τό
χειρουργεῖο. Ὁ γιατρός Βαλεντίν ἀντέδρασε
ἔντονα, χωρίς νά φοβᾶται τίς ἐπιπτώσεις. Ἀπο-
χώρησε ἀπό τό νοσοκομεῖο, δηλώνοντας πώς
θά ἐπιστρέψει μόνον ὅταν ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτό-
κου μπεῖ πάλι στή θέση της... Ἡ ἐπιμονή του καί
ἡ ἀκράδαντη πίστη του στό Θεό ἔφεραν γρήγο-
ρα ἀποτελέσματα...».

Ἀπό τότε πού δέχθηκε τήν κλήση τοῦ Θεοῦ
καί ντύθηκε τό ἱερατικό σχῆμα ποτέ δέν ἔβγα-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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λε ἀπό πάνω του τό ρά-
σο του. «Πολλές φορές
προσπάθησαν νά τόν
πείσουν νά σταματή-
σει νά κυκλοφορεῖ μέ
τό ράσο καί τό σταυ-
ρό καί νά ἀφήσει τήν
ἱερωσύνη. Ὁ πατήρ
Βαλεντίν δέν ὑποχωροῦ -
σε μέ τίποτε. Λειτουρ-
γοῦσε, κήρυττε, δί-
δασκε στό Πα νεπι-
στήμιο μέ τό ράσο
του...». Καί ὅταν
κάποτε ἕνας
ἀξιωματοῦχος τῆς
Ἀσ φάλει ας, ὅπου
τόν εἶ χαν καλέσει
γιά ἀνάκριση,
ἀπαίτησε ἀπό τόν
ἐ πίσκοπο νά
βγά λει τό ράσο
του καί τό
ἐγκόλπιό του, ἡ
ἀπάντηση τοῦ
ἐπισκόπου τόν ἄφησε ἄναυδο:

— Τό ράσο θά τό βγάλετε ἀπό πάνω μου μό-
νο μαζί μέ τό δέρμα μου».

«Τό 1947 ὁ ὑπεύθυνος τῶν θρησκευτικῶν
ὑποθέσεων Κριμαίας Ἐζντάνωφ ἄρχισε νά τόν
τορπιλίζει καί νά τοῦ φέρνει προσκόμματα. Κά-
ποτε σ᾿ ἕνα συνέδριο ρώτησε τόν Ἀρχιεπίσκο-
πο:

— Πῶς ἐσεῖς ὁ τόσο μεγάλος χειρουργός πι-
στεύετε σ᾿ αὐτόν, τόν ὁποῖον κανείς ποτέ δέν
εἶδε;

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος  ἀπάντησε:
— Ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει ἀγάπη;
— Ναί.
— Πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει ὁ νοῦς;
— Ναί.
— Εἴδατε ποτέ τό νοῦ;

— Ὄχι.
— Κι ἐγώ δέν εἶδα
ποτέ τό Θεό, ἀλλά
πιστεύω ὅτι ὑπάρ-
χει.

Σ᾿ ἕνα ἄλλο συ-
νέδριο στή Γιάλτα,
ὅταν τοῦ τέθηκε πα-

ρόμοιο ἐρώτημα, εἶ πε
στούς γιατρούς:

— Πολλές φο-
ρές, ἀγαπητοί μου

συνάδελφοι, ἀ -
κοῦτε αὐτά τά
λόγια: «Ἡ καρ-
διά μου ἔχει
πολλή ἀγάπη, ἤ

καί ἡ καρδιά
μου ἔχει πολύ

μῖ σος». Ὅμως ἀ -
νοίγετε τήν
καρ διά καί δέν
βρίσκετε τίποτε
ἀπ᾿ αὐτά παρά

μόνο μῦς καί
αἷ μα.  Ἤ ἀνοίγετε τό κρανίο καί δέν βλέπετε σ᾿
αὐτό οὔτε νοῦ, οὔτε ἀνοησία.  Ἔτσι κι ἐγώ, δέν
εἶδα τό Θεό. Ὅμως πιστεύω σ᾿ Αὐτόν. Μέ τήν
πίστη στό Θεό ἡ ζωή μας ἀποκτάει νόημα,
σκοπό, στήριγμα. Ἡ ψυχή εἶναι γεμάτη ἀπό
ἕναν ἀνεκτίμητο θησαυρό».

Αὐτά τά ἐλάχιστα στοιχεῖα ἀπό τήν θαυμα-
στή καί ἀγωνιστική ζωή τοῦ ὁμολογητοῦ καί
ἀπολογητοῦ, μεγάλου σύγχρονου Ἁγίου, τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας
Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ἔχουν τήν δύναμη νά φωτί-
σουν τό νοῦ καί τά βήματα καί καθενός πού
καί σήμερα ἀγωνίζεται νά ζεῖ σύμφωνα μέ τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ι.

Εἰκόνα ἀπό τήν  Ἱ. Μ. Σαγματᾶ

Ἰούνιος 2010 189



       -              -  ’ ,         .   -      -  5  100 .      -   10  -     .          -         ,       .    1,4    -         .         .                 ’     .    -  ,      .    -,  3    -  ,    1990     .          -

  , . .  40%        .  1980    -          - .     -  1         -.     -         -,  ,        -     -    .     90%    -     15  .    -  150          80.000       - ( ).         -  99%      .       «  -»,                     ,    -
 2010

192

ΒΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Β΄Β΄::
Παγκόσμιο ἔτος 2010Παγκόσμιο ἔτος 2010  



          .
       -   1/4       ,            26.000    .                  .       ,            -             .     , -   ,   -   .  -         ,        -  100.000    - .     -  99%         .  -    ’          . ,      -    ,    beluga,      - ,           .   -     -            -   70%,   

       .        - ,   ,  -  - ,  ,  ,  ,      ,  ,  ,     .    ,                    ,     -               .  ,        ,    -     -   «   - 2010».     «  »,   -    -,         , ,  - ,     -.         -. ,  ,        -        ,   ,         -      .http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/species.htmwww.econews.gr/.../un-2010-year-biodiversitywww.bioethics.gr/print. « » 17/01//2010
193

 2010



ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;

ἱ πρῶτες ἀκτίνες τοῦ ἥ -
λιου νά παιχνιδίζουν
στά ἥσυχα νερά τῆς λί-

μνης. Ἡ πρωινή θα-
λασσινή αὔρα νά ριπί-
ζει ἁπαλά τά πρόσω-
πα. Ἡ γῆ νά ξεπρο-

βάλλει τά φυσικά της
θέλγητρα ὅλο καί πιό κα-

θαρά, πιό τονισμένα στό
φῶς τῆς ἡμέρας. Καί κάπου ἐκεῖ

δυό-τρεῖς βάρκες ψαράδικες νά λικνίζο-
νται ρυθμικά μές στά νερά τά καθάρια.

Γαλήνη καὶ φῶς χυμένα γύρω.
Καί μέσα σ’ αὐτό τό σκηνικό κάποια

βήματα ν’ ἀφήνουν τά ἴχνη τους στήν
ὑ γρή ἀμμουδιά, δίπλα στή θάλασσα.
Τά βήματα τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί δη-
μιουργοῦ τοῦ σύμπαντος, τοῦ Θεοῦ
πού θέλησε νά γίνει ἄνθρωπος καί νά
περπατήσει μέσα ἀπ’ τίς δικές μας τίς
στράτες.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός «περι-
πα τῶν παρά τήν θάλασσαν τῆς Γαλι-
λαίας»!

Κατευθύνεται πρός τή μία βάρκα. Οἱ

ἰδιοκτῆτες της – πρόσωπα ψημένα στόν ἥ -
λιο, χέρια ἀργασμένα ἀπ’ τή δουλειά – τή
στιγμή ἐκείνη ρίχνουν τά δίχτυα τους στή
θάλασσα. Εἶναι ἀδέρφια. 

Σηκώνουν μιά ἰδέα τά βλέμματά τους καί
Τόν ἀντικρίζουν. Καί προτοῦ προλάβουν
κάπως ν’ ἀ ντιδράσουν, ἀκοῦνε τό ἅγιο στό-
μα Του νά τούς ἀπευθύνει κάποια λόγια:

— ’Ελᾶτε πίσω μου, κι ἐγώ θά σᾶς κάνω
ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

Τόσα μόνο τούς εἶπε. Καί μήπως νά κατά-
λαβαν ἄραγε τί σήμαιναν τά λόγια ἐτοῦτα;
Ἀλλά, θέλεις ἡ μορφή Του, θέλεις τά λόγια
Του, θέλεις αὐτό τό ξεχωριστό κάτι πού ἐξέ-
πεμπε ὁ νέος αὐτός Διδάσκαλος, αἰχμαλω-
τίστηκαν ἀπό τή χάρη Του. Πάραυτα ση-

OO

«οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ»

TTOO  EEYYaaGGGGEELLIIKKOO  AANNAAGGNNVVSSMMAA

TTHHSS  kkyyPPIIAAKKHHSS  BB́ MMAAttuuAAIIooyy
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κώθηκαν καί πῆραν νά Τόν ἀκολουθοῦν.
Καί τά δίχτυα; Τό πλοῖο; Οἱ δουλειές;

Τά σπίτια; Οἱ συγγενεῖς; Ὅλα πίσω.
Ὅλα ἀφημένα. Τίποτε. Ὁ Χριστός. Αὐ -
τός καί μόνος. Ὁ Χριστός καί οἱ δύο πρῶ -
τοι μαθητές Του. Ὁ Σίμων Πέτρος καί ὁ
Ἀνδρέας.

Τὸ ἴδιο σκηνικό καί παρακάτω. Ἄλλοι
δύο ἐδῶ. Ὁ  Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, μα-
 ζί καί μέ τόν πατέρα τους τόν Ζεβεδαῖο.
Τά ἴδια λόγια καί σ’
αὐ τούς. Ἡ ἴδια κι ἐδῶ
συ μπεριφορά. «Εὐθέ-
ως ἀφέντες τό πλοῖον
καί τόν πατέρα αὐ -
τῶν» ἀκολούθησαν
τόν Χριστό.

Ἀπό δῶ κι ἐμπρός ἡ
ζωή τους ἄλλαζε ριζικά.
Ἔμπαινε σέ νέα κανάλια. Ποῦ θά μπο-
ροῦσαν νά τό φανταστοῦν ὅτι ἐπρόκειτο
νά γίνουν αὐτοί οἱ Ἀπόστολοί Του, οἱ μέ-
γιστοι ἀναμορφωτές τῆς οἰκουμένης!!!

* * *
Καί ὅλα ἄρχισαν ἀπό κάτι. Κάτι ἡρωι-

κό ἀπό μέρους τους. Ἕνα ἄφημα. Μιά
ἐγκατάλειψη. «Εὐθέως». Ἀμέσως.

Ἀμέσως τά ἄφησαν ὅλα – δουλειές,
σπίτια, συγγενεῖς – καί Τόν ἀκολούθη-
σαν. Κι Αὐτός τούς ἔδωσε τόσα πού οὔτε
νά φανταστοῦν μποροῦσαν. 

Ἀλλά ὁ Χριστός δέν κάλεσε μόνο τούς
δώδεκα μαθητές Του. Κάλεσε κι ἄλλους
πολλούς ἀπό τότε. Κι ἐμᾶς κάλεσε. 

Κι ἐμεῖς τί; Ἐγώ, ἐσύ, τί ἀνταπόκριση

δείξαμε; Εἴπαμε τό «ναί» στήν κλήση
Του; Καί πῶς τό εἴπαμε; Ἔτσι, μέ τό ἀζη-
μίωτο; Χωρίς ν’ ἀφήσουμε κάτι; 

Λοιπόν, τό μέγα ἐρώτημα εἶναι τοῦτο:
Ἐγώ, ἐσύ, τί ἄφησα, τί ἄφησες γιά τόν
Χριστό; Καί βέβαια δέν ζητᾶ ἀπό μᾶς ν’
ἀφήσουμε τά πάντα, ὅπως οἱ Δώδεκα.
Ἀλλά τί; 

Ἔ, κάτι. Κάτι νά θυσιάσουμε γιά τήν ἀ -
γάπη Του. Αὐτό πού σέ χωρίζει ἀπό τήν

ἀγάπη Του, αὐτό ν’ ἀ -
φήσεις. Ἀντικείμενο εἶ -
ναι αὐτό ἀγαπημένο
σου; Ροῦχο; Πρόσωπο
πού καταλαβαίνεις νά
σέ χωρίζει ἀπ’ τό δικό
του Πρόσωπο; Παρέα
ὁλόκληρη; Ἤ, ἀ κόμα,
ἐπιθυμία, ὄνειρο, σκέ-

ψη, προσδοκία γιά τό μέλλον;  Ἤ, πολύ
περισσότερο, κάποια ἀδυναμία, ἐλάττω-
μα πού σοῦ ἔγινε συνήθεια καί νιώθεις νά
σέ ’χει κυριευμένο; Ὅ,τι τελοσπάντων
ζητᾶ νά μονοπωλήσει τήν καρδιά σου.
Γιατί, ξέρεις, κι Ἐκεῖνος τή ζητᾶ τήν καρ-
διά σου. Γι’ αὐτό καί θέλει νά ἀπαγκι-
στρωθεῖς ἀπ’ αὐτό.

Γιά νά σέ πιάσει Αὐτός. Καί νά σοῦ δώ-
σει, ἀντί γιά κάτι πού ἄφησες, ὅλο τόν
ἀνεξιχνίαστο πλοῦτο τῶν δικῶν Του δω-
ρεῶν καί εὐλογιῶν. 

* * *
Τί λές; Τό ἀποφάσισες λοιπόν τί θά

ἀφήσεις ἐσύ γιά τόν Χριστό;...
�

«Καί τά δίχτυα; Τό πλοῖο; Οἱ
δουλειές; Τά σπίτια; Οἱ συγγενεῖς;
Ὅλα πίσω. Ὅλα ἀφημένα. Τίποτε.
Ὁ Χριστός Αὐτός καί μόνος.
Ὁ Χριστός καί οἱ δύο

πρῶτοι μαθητές Του»
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Τό ἤθελε πολύ νά βρεθεῖ στόν τόπο γιά
τόν ὁποῖο ἄκουγε τόσα ἀπʼ τή Μαρίνα, τή
φίλη της. Ἀφοῦ ἡ Μαρίνα εἶχε τίς καλύτε-
ρες ἐντυπώσεις, θά περνοῦσε ἐξίσου
ὡραῖα καί ἡ ἴδια.

Ναί, δέν εἶχε ξαναζήσει μέ πολλούς.
Αὐτό ἦταν μιά δυσκολία. Συμφωνοῦσαν σʼ
αὐτό ἡ μαμά μέ τήν Ὑπεύθυνη, ὅταν πῆ -
γαν νά κουβεντιάσουν. Ἡ Ἄννα ὅμως πί-
στευε πώς θά τά καταφέρει, ἄν καί ἦταν
λίγο καλομαθημένη...

— Ξέρεις νά συμμαζεύεις τά πράγματά
σου; Τή ρώτησε.

— Βέβαια, ἀπάντησε ἐκείνη. Τόσες φο-
 ρές παρατηροῦσε τή μαμά νά τακτοποιεῖ
τό δωμάτιό της. Δέ θά ᾽ταν δύσκολο νά τή
μιμηθεῖ...

— Θά μπορεῖς νά μοιράζεσαι τό χῶ ρο
στό σπιτάκι, στό τραπέζι μαζί μέ ἄλλους,
νά περιμένεις ὑπομονετικά τή σειρά σου
στό σερβίρισμα, στίς βρύσες; Κι ἀκόμη θά
καταφέρνεις νά πηγαίνεις ὅπου λέει τό
καμπανάκι; Στήν Κατασκήνωση εἴμαστε
μιά κοινωνία, ἔχουμε πρόγραμμα καί πει-
θαρχοῦμε.

— Αὐτά εἶναι ἁπλά, εἶπε ἡ Ἄννα ἀπο-
φεύγοντας νά κοιτάξει τή μητέρα της,
πού εἶχε πολλά νά τῆς καταμαρτυρήσει.
Δέ θά ἔχω πρόβλημα. Θέλω, θέλω πολύ
νά ᾽ρθῶ μαζί σας.

— Χαίρομαι, εἶπε ἡ Ἀρχηγός. Κι ἐγώ πι-
στεύω ὅτι θά τά καταφέρεις, ἀφοῦ ἔχεις
τέτοια διάθεση καί θέληση, ὅ πως φαίνε-
ται. Θά σέ βοηθήσουμε κι ὅλοι ἐμεῖς. Μό-
νο νʼ ἀρχίσεις ἀπό τώρα τήν προπόνηση...

Πραγματικά ἡ Ἄννα ἄρχισε τήν προσπά-
θεια νά συμμορφώνεται σύμφωνα μέ τίς
ὑποσχέσεις της, μά γρήγορα σκέφτηκε

πώς δέ χρειαζόταν νά κουράζεται ἀπό τόσονωρίς. Μιά καί καλή θά προσπαθοῦσε στήνΚατασκήνωση. Συνέχισε νʼ ἀφήνει τό δω-μάτιό της σέ κατάσταση βομβαρδισμοῦ, νάψάχνει ἀπελπισμένη τήν τελευταία στιγμήὅ,τι χρειαζόταν ἀνακατώνοντας ἀκό μη πε-ρισσότερο βιβλία μέ μπλοῦζες, τσάντες,χαρτιά ἀκόμα καί κάλτσες............................................................Ἡ μέρα πού θά ξεκινοῦσαν ἔφτασε!Καί νά τώρα μέ δεκάδες παιδιά κατεβαί-νουν ἀπό τʼ αὐτοκίνητα. Σέ λίγο βρίσκεταιστό σπιτάκι μέ ἄλλα δώδεκα κορίτσια.Ὅλες, ἀκόμα καί οἱ τέσσερις πού ἔρχοντανγιά πρώτη φορά, ἄρχισαν νά τακτοποιοῦντά πράγματά τους. Ἄνοιξε καί ἡ Ἄννα τήβαλίτσα της. Τῆς τήν εἶχε φτιάξει τόσο τα-κτικά ἡ μητέρα της. Ἐκείνη τήν κοίταζε,ὅπως πάντα ἄπραγη. Τώρα ὅμως σάστισε. Τίνά βγάλω πρῶτα; Ποῦ εἶναι τά σεντόνιαμου; Ἀπό ποῦ νʼ ἀρχίσω; Κοκκίνισε. Τῆς ἦρ -θε νά βάλει τά κλάματα. Συγκρατήθηκε. Ἔ -πρεπε νά προσπαθήσει. Ἔτσι δέν ὑποσχέ-θηκε;
Ἄρχισε νά ρίχνει κλεφτές ματιές στίς γύ-ρω της. Δέν κατάφερε ὅμως νά τίς μιμηθεῖ.— Μαρίνα, μπορεῖς νά μέ βοηθήσεις; Κα-τέφυγε στή φίλη της σά σέ σανίδα σωτη-ρίας. Κι ἡ Μαρίνα, μαθημένη ἀπʼ τό σπίτι,χωρίς χασομέρι τήν ἔβγαλε ἀπʼ τήν πρώτηδυσκολία.

— Τί ὡραῖο πού μοῦ ἔκανες τό κρεβάτι!Ξεπέρασες καί τή μαμά μου.— Τή μαμά σου; Γέλασε ἡ Ἕλλη. Μή μοῦπεῖς πώς ἀφήνεις τή μαμά σου νά στρώνειτό κρεβάτι σου.
Δάγκωσε τή γλώσσα ἡ Ἄννα. Ντράπηκε.Ἔπρεπε νά προσέχει, μήν ἐκτεθεῖ κιόλας.Τά ξέχασε ὅλα, ὅταν βρέθηκε νά κυνηγά-ει τή μπάλα στά γήπεδα. 
— Τέλειο παιχνίδι, φώναξε.— Καί ποῦ εἶσαι ἀκόμα, ἀπάντησε ἡ Μαρί-να.
Ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ μεσημεριανοῦ φαγη-τοῦ. Ὄχι πώς δέν ἔνιωθε παράξενα. Στό

Η ΠΡ Ω Τ Η
Γ ΝΩ Ρ Ι Μ Ι Α
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μέρα ξεκίνησε ὄμορφα μέχρι πού ἀκού-στηκε ἡ κ. Ἀθηνᾶ.
— Παιδιά, ἑτοιμαστεῖτε, ἔχουμε ὑπη-ρεσία στά γήπεδα.
— Τί εἶναι πάλι αὐτό;— Θά μαζέψουμε ὅ,τι ἔμεινε ἀπό τόχθεσινό μας παιχνίδι.— Δηλαδή ὅ,τι ἄφησαν οἱ ἄλλοι; Δέ τόσυνηθίζω. Ἐγώ θά καθίσω ἐδῶ.Τά παιδιά τῆς ὁμάδας της ξεχύθηκανμέ καπέλα στά γήπεδα. Δούλευαν καίτραγουδοῦσαν:

«Δουλειά - χαρά, δουλειά - χαρά,ὅλοι μαζί στή δουλειά...».Ἡ Ἄννα τίς κοίταζε ἀπʼ τό παγκάκι. Τότραγούδι τους, σά νά τήν ξυπνοῦσε ἀπόλήθαργο. Λές νά ἔχουν δίκιο; Θυμήθηκεπώς ὅλες μαζί τή βοηθοῦ σαν σέ ὅ,τιχρειαζόταν κι αὐτή...Τήν ἄλλη μέρα ἀποφάσισε νά ἐπανορ-θώσει.
— Σήμερα θά σκουπίσουμε τό σπιτάκιμας, εἶπε ἡ κ. Ἀθηνᾶ.Λές νά τά καταφέρω; Μονολόγησε. Ἔ -πιασε ἀποφασιστικά μιά σκούπα κι αὐ τήμά δέ μποροῦσε νά τήν κουμαντάρει. Δέτήν ἄφησε ὅμως, ὥσπου νά τελειώσουν.Τά δάχτυλά της πονοῦσαν ἀπʼ τό σφίξι-μο, ἀλλά τραγουδοῦσε μέ τίς ἄλ λες:«Δουλειά - χαρά, δουλειά - χαρά,ὅλοι μαζί στή δουλειά...» κι αὐτό τῆςἔδινε φτερά.

Κάθε εἰκοσιτετράωρο ἦταν μιά ἀποκά-λυψη γιά τήν Ἄννα. Ἔμαθε νά αὐτοεξυ-πηρετεῖται, νά κάνει λίγες δουλειές. Ἔ -μαθε νά μοιράζεται μέ ἄλλους, νά μή τάθέλει ὅλα δικά της. Κατάλαβε πόσο δίκιοεἶχε ἡ μαμά της καί πόσο κακό ἔκανε ἡἴδια στόν ἑαυτό της μέ τά πείσματά της.Τελείωσαν οἱ μέρες τῆς Κατασκήνω-σης ἀφήνοντας μέσα της πρωτόγνωραβιώματα κι ἀλησμόνητες ἀναμνήσεις.Γύρισε ἀγνώριστη στό σπίτι. Ἡ Χριστιανι-κή Κατασκήνωση σφράγισε τή ζωή της.Ἀπό τότε τήν περιμένει μέ λαχτάρα κάθεκαλοκαίρι. Γιά νά ζήσει πιό βαθιά, νά μά-θει πιό πολλά, νά ἀνεβεῖ πιό ψηλά!
Ε.Π.

σπίτι ἐκείνη ὅριζε τί καί πότε θά φᾶνε καί
τώρα ἔπρεπε νά εἶναι στή θέση πού τήν
ἔ βαλε ἡ ὁμαδάρχισσα καί νά φάει μακα-
ρόνια. Ποιός; ἡ Ἄννα πού δέ τά ᾽βαζε στό
στόμα της. Κατάλαβε τή δυσκολία της ἡ
κ. Ἀθηνᾶ, ἡ ὁμαδάρχισσά της καί τῆς ξα-
λάφρωσε ἀρκετά τό πιάτο.

— Πρώτη μέρα εἶναι, σιγά σιγά θά συ-
νηθίσεις, εἶπε καί τῆς χαμογέλασε καλό-
καρδα.

— Χάθηκε νά ᾽χαμε μπιφτέκια πρώτη
μέρα; Ψιθύρισε στή Μαρίνα.

— Εἶναι Τετάρτη καί κρατᾶμε τίς νη-
στεῖες, Ἄννα. Ἀλλά δοκίμασε, εἶναι νό-
στιμα.

Ἄν ἄκουγε λίγο τή μαμά της καί δέν
ἀπαιτοῦσε μόνο ὅ,τι τῆς ἀρέσει δέ θά
δυσκολευόταν τώρα, σκέφτηκε. Σέ λίγο
ἄρχισαν νά τραγουδοῦν ὅλοι τόσο ὄμορ-
φα, πού τῆς ἄνοιξε ἡ ὄρεξη κι ἄδειασε τό
πιάτο δίχως νά τό καταλάβει... Τί κάνει ἡ
καλή παρέα, σκέφτηκε.

Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα τῆς μεσημερια νῆς ξε-
κούρασης νύσταξε, μά ἄν χαλοῦσε τό κα-
λοστρωμένο κρεβάτι της, πῶς θά τό ξανά-
φτιαχνε; Ἄν εἶχε μάθει ἀπʼ τό σπίτι... σκέ-
φτηκε πάλι...

Ὥς τό βράδυ ἔπεφτε ἀπό ἔκπληξη σέ
ἔκπληξη. Ἦρθε καί ἡ ὥρα τῆς προσευ -
χῆς. Στάθηκε ἀδέξια κοντά στίς ἄλλες,
μπροστά στό μεγάλο Σταυρό, κάτω ἀπʼ
τά ἀμέτρητα ἄστρα πού στόλιζαν τόν οὐ -
ρανό. Δέ θυμόταν νά εἶχε ξαναζήσει τέ-
τοια ὥρα. Γαλήνεψε ἡ ψυχή της! Αὐτό
ἦταν τό καλύτερο, εἶ πε ἡ Μαρίνα μαζί μέ
τό «καληνύχτα».

.................................................................
Τό καμπανάκι ἄρχισε μέ τό χαρούμενο

μεταλλικό τραγούδι του τή δεύτερη μέ-
ρα.

— Θέλω νά κοιμηθῶ κι ἄλλο, φώναξε ἡ
Ἄννα. Στό σπίτι ξυπνάω κοντά μεσημέρι.

— Θά συνηθίσεις. Ἔχουμε νά κάνουμε
τόσα πολλά πού ξεκινᾶμε ἀπʼ τό πρωί τή
μέρα μας.

Τά ἄλλα παιδιά εἶ χαν σχεδόν ἑτοιμα-
στεῖ. Τῆς ἔκανε ἐντύπωση ἡ σβελτάδα
τους. Πόσο κακομαθημένη εἶμαι, συλλο-
γίστηκε καί σηκώθηκε νά προλάβει... Ἡ
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Ἀλήθεια, τί ἀναζητῶ στό φετινό καλοκαίρι; Πρῶτα-πρῶτα ὧρες χαλάρωσης, ξεγνοι-
ασιᾶς, ὧρες συντροφιᾶς μέ φιλικά πρόσωπα, ὧρες πιό ἄνετης ἐπικοινωνίας μέ τούς
δικούς μου, πού τόσο λίγο τούς βλέπω στή σχολική περίοδο. Καί, τέλος-τέλος, κι ἕνα
πρόγραμμα μελέτης καί προετοιμασίας γιά τήν ἑπόμενη χρονιά. Μά, μαζί μέ ὅλʼ αὐτά,
ξεχωριστή θέση στήν καρδιά μου κατέχει καί μιά ἄλλη προσδοκία. Μή φανταστεῖτε
κάτι ἄλλο ἐκτός ἀπό μιά λέξη μέ πέντε συλλαβές, μιά λέξη μέ μοναδική σημασία, νο-
μίζω, καί γιά πολλά ἄλλα παιδιά πού ἀνακάλυψαν τό νόημά της. Καί αὐτή εἶναι ἡ Κα-
τασκήνωση!

Σέ πευκοφυτεμένο βουνό, μέ 650 μέτρα ὑψόμετρο, καινούρια, πανέμορφη, σάν
ἀνοιχτή ἡ ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ νά μέ περιμένει.

Παίρνω καί πάλι στά χέρια μου τό περσινό μου κατασκηνιώτικο ἡμερολόγιο. Θέλω
νά ξαναζήσω κάτι ἀπό τόν κόσμο της: Φωτογραφίες, ἀναμνήσεις, ἀφιερώματα... καί
στόν ἐπίλογο ἡ τελευταία μας ὁμαδική συζήτηση. Ἐδῶ σταματῶ καί διαβάζω πιό προ-
σεκτικά τίς σύντομες ἐντυπώσεις μου.

Ἡ Χρυσῆ εἶχε πεῖ: «Ἡ Κατασκήνω-
σή μας εἶναι τό κάτι διαφορετικό, πού
δέν τό βρίσκεις πουθενά ἀλλοῦ. Εἶναι
μιά εὐκαιρία στή ζωή μας πού δέν πρέ-
πει νά τήν ἀφήσουμε ἀνεκμετάλλευ-
τη».

Καί ἡ Κυριακή στή συνέχεια πρόσθεσε:
«Ἡ Κατασκήνωση εἶναι ἕνας σταθμός
μέσα στό χρόνο, μιά ἄλλη οἰκογένεια!»

Ἔπειτα ἡ Μαρία μέ τά λίγα της λόγια
εἶπε τό πᾶν: «Ἡ Κατασκήνωση, μέ
δυό λέξεις, εἶναι τέλεια ζωή!».

Στέκομαι καί στά λόγια τῆς Κων-
σταντίνας: «Δέν ὑπάρχουν λόγια
νά περιγράψω τό πόσο μ’ εὐ χαρι-
στεῖ ἡ Κατασκήνωση. Τρα-
γουδᾶμε, παίζουμε, διασκεδάζουμε,
μαθαίνουμε νά συνεργαζόμαστε
καί τό κυριότερο νά ψυχαγωγούμα-
στε σωστά καί ποιοτικά».

Πόσο μοῦ ἀρέσουν καί τῆς Μαριλένας
οἱ σκέψεις: «Ἀπό τότε πού ἦρθα στήν
Κατασκήνωση, ὅλα ἄλλαξαν. Εἰδικό-
τερα ἡ προσευχή καί ἡ γνωριμία μέ τήν
Ἁγία Γραφή, μέ ἔκαναν νά νιώσω ἄλλος
ἄνθρωπος. Μέ ἐνίσχυσαν γιά τή συνέ-
χεια τοῦ ἀγώνα στό σχολεῖο καί στή
ζωή γενικά».

Ἕνας ὑπέροχος κόσμος!
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Γιʼ αὐτό λαχταρῶ τήν Κατασκήνωση!
Γιʼ αὐτό μετράω τίς ὧρες, πότε νά
ξαναβρεθῶ ἐκεῖ, στόν ἀγαπημένο
κόσμο της, πού μοιάζει τόσο γνή-
σιος, ἀληθινός, ὑπέροχος! Μόνο
ὅποιος τόν ζήσει μπορεῖ νά καταλά-
βει αὐτά πού ζοῦμε, αὐτά πού μᾶς
προσφέρει ἡ Κατασκήνωση. 

Τή βλέπω μπροστά μου. Σάν νά
βρίσκομαι κιόλας στή δροσιά της,
ἀνάμεσα στά πεῦκα, κάτω ἀπό τό γα-
λανό οὐρανό, πλάι σέ ἀγαπημένα
πρόσωπα. Τή βλέπω, τή νοσταλγῶ,
καί βιάζομαι νά δηλώσω καί γιά φέ-
τος: παροῦσα!!!

Κ.Α.

Καί φτάνω τέλος καί στό δικό μου
βαθύτερο βίωμα. Ἔνιωσα, στήν περ-
σινή μας Κατασκήνωση, ὅτι «ὁ Θεός
μέ ἀγαπάει πολύ. Καί ὅτι ἐγώ ἀγαπῶ
πιό πολύ τούς γύρω μου»... 

Τά ἴδια περίπου εἶπε καί ἡ Κλειώ:
«Οἱ ὧρες αὐτές, πού ζοῦμε ἐδῶ, εἶναι
ἡ πνευματική ἀγαλλίαση πού ἁπλόχε-
ρα χαρίζει ἡ Κατασκήνωση. Μίλησαν
βαθιά στήν ψυχή μου καί πιστεύω ὅτι
θά μέ συντροφεύουν πάντοτε».

� ΑΘΗΝΩΝ: Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)
Τηλ. 210.3624349.
� ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ)
Τηλ. 210.4179022.
� ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Πλατ. Ἁγ. Σοφίας 6 (546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τηλ. 2310.272739.
� ΠΑΤΡΩΝ: Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑΙ)
Τηλ. 2610.278993.
� ΚΥΠΡΟΥ: Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ)
Τηλ. 25.355081.
� ΒΟΛΟΥ: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Κοραῆ καί Ἀλεξάνδρας (383 33 ΒΟΛΟΣ)
Τηλ. 24210. 25952.
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τή βιβλιοθήκη σου
καί τή ζωή σου

Ἀπευθυνθεῖτε στά Παραρτήµατα 
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— Κιτρινούλα, κλεῖσε τίς χα-
ραμάδες τῆς κυψέλης μέ κερί!

— Δέν μπορῶ τώρα, χτενί-
ζομαι!

— Φέρε γύρη, μέλι καί νε-
ράκι, νά ταΐσουμε τά μωρά-με-
λισσάκια!

— Ἀποκλείεται! Τώρα ξεσκονί-
ζω τό βελουδένιο μου γιλεκάκι.

Εἶναι λίγος καιρός τώρα, πού τό ὄμορ-
φο ξανθό μελισσάκι ἔχει ἀλλάξει συμπε-
ριφορά. Ὅλο στολίζεται καί δουλειά …
κα μία!

— Τί ἔχει ἡ Κιτρινούλα μας; Ἀναρω-
τιοῦνταν οἱ ἄλλες ἐργατριοῦλες τῆς κυ-
ψέλης. Μήπως τή στενοχώρησε καμιά
μας;

Μά χθές, ὅταν τῆς εἶπε ἡ Ἐπιστάτρια
τοῦ μελισσιοῦ νά φέρει λίγο νέκταρ ἀπό
τόν κῆπο τοῦ Δημάρχου, γιά νά ταΐσουν
τή βασίλισσα, τό ξεστόμισε ἡ ἴδια:

— Δέ δέχομαι ἄλλες διαταγές! Θέλω νά
εἶμαι ἐγώ ἡ μία καί μοναδική!

— Κοίτα τή φαντασμένη! ψιθύρισαν οἱ
ἐργατριοῦλες.

Ἀκόμα κι ὁ γερο-Κηφήνας σηκώθηκε
ἀπ᾿ τή γωνιά του, ἔπαιξε σαστισμένος τά
πέ ντε μάτια του πάνω κάτω, δεξιά ἀριστε-
ρά, καί τῆς εἶπε τεμπέλικα:

— Τό θέλει ἡ Μάνα βασίλισσα καί πρέ-
πει νά ὑπακούσεις.

— Καί λοιπόν; Γιατί αὐτή νά μᾶς κάνει
τό κουμάντο; Ἐπέμενε τό μελισσάκι μέ
αὐ θάδεια.

Κούνησε ὁ γερο-Κηφήνας τίς κεραῖες
του καί ψιθύρισε λυπημένος:

— Θά τό φᾶς τό κεφάλι σου…
Μά ἡ Κιτρινούλα δέν ἄ κουγε.
Ἤθελε νά εἶναι «ἡ μία καί μο-

ναδική». Ὅλοι νά τῆς ἀνοί-
γουν τό δρόμο νά περάσει,
ὅπως στή βασίλισσα, νά τῆς
καθαρίζουν τό κελί, νά μπαί-
νουν φρουροί στήν πόρτα
της, νά τῆς κάνουν ἀέρα μέ

τή βεντάλια… Καί αὐτή νά
ἐπιθεωρεῖ τά κελιά τους!

Καί κλείστηκε ξαφνικά στό ἑξα-
γωνικό κελί της καί κανείς δέν ἤξερε τί
ἔκανε. Εἶχε καταστρώσει τό σχέδιό της.

— Τί μοῦ λείπει ἐμένα, γιά νά γίνω βασί-
λισσα; φώναξε δυνατά. Πέντε χιλιοστά
ὕψος; Χαρά στό πράμα! Ἔχουμε ντέ καί
λίγη ἐξυπνάδα! Πῆρε ἀμέσως διαλεχτά
πέταλα βιολέτας καί ἄρχισε νά κατασκευ-
άζει …καινούργια γοβάκια! Ἔφτιαξε καί
τακούνι σκληρό ἀπό πευκοβελόνα, γιά νά
…ψηλώσει! Τό κόλλησε μέ λίγο κερί καί
τό πασπάλισε μέ κίτρινη γύρη. Ἦταν ὄνει-
ρο… Ὅμως, κάτι ἔλειπε ἀκόμη. Ναί! Τά
ἀστραφτερά σκουλαρίκια, πού τῆς χάρι-
σαν οἱ πυγολαμπίδες! Τά φόρεσε κι αὐτά ἡ
ὑποψήφια βασίλισσα τῆς κυψέλης καί χω-
ρίς νά πάρει ἄδεια ἀπό κανέναν, πέταξε
πρός τό μεγάλο λιβάδι γιά τό πρῶτο της
βασιλικό ταξίδι…

Ζουζούνισε καμαρωτά μέσα στόν κῆπο
τοῦ Δημάρχου. Κάτι μικρές μαργαρίτες
τέντωσαν τό λαιμό τους ἀπό περιέργεια.

— Καλέ, δές ἕνα μελισσάκι μέ τακούνια!
Χά, χά, χά! Δέν ξανάγινε!

— Καλέ, φοράει καί σκουλαρίκια! Σάν
ἀεροπλάνο πού ἀναβοσβήνει τά φῶτα δέν
εἶναι; εἶπαν κι οἱ πανσέδες καί γέλασαν μέ
τήν καρδιά τους.

Γιά τούς μικρότερους
φίλους μας

Τό μελισσάκι πού ἤθελε νά γίνει βασίλισσα

Τό μελισσάκι πού ἤθελε νά γίνει βασίλισσα
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Μά ἡ Κιτρινούλα δέν τά ἔχασε. Σέ λίγο
πετοῦσε πάνω ἀπ᾿ τό μεγάλο ρυάκι. Ἀλλά
τότε ἔγινε τό τρομερό: Ἔσκυψε νά κα-
θρεφτιστεῖ, φύσηξε τό ἀεράκι, δέν πρόσε-
ξε καί …τῆς ἔπεσε τό ἕνα γοβάκι! Ἀπο-
γοήτευση! Ντροπήηη! Μιά …βασίλισσα μέ
ἕνα μόνο γοβάκι…

Δάκρυα κύλησαν ἀπό τά ματάκια της.
Ποῦ νά πήγαινε ἔτσι;

Μά τότε τῆς ἦρθε ἡ ἰδέα. Θά πήγαινε
στό Γερο-Πεῦκο, πού ἦταν σοφός καί κα-
λοκάγαθος. Αὐτός σίγουρα θά τή συμπο-
νοῦσε.

— Ζούμ, ζούμ, ζούμ, καλησπέρα, Γερο-
Πεῦκο, τοῦ ἔλεγε σέ λίγο.

Λύγισε ἐκεῖνος τήν κορφή του.
— Γιά νά δῶ… Κιτρινούλα, ἐσύ εἶσαι; Δέ

μοῦ φαίνεσαι καί πολύ καλά.
Τότε τό μελισσάκι ξέσπασε. Ἄνοιξε τή

μελισσένια καρδούλα του καί τά εἶπε ὅλα,
μά ὅλα στό Γερο-Πεῦκο.

Κι ἐκεῖνος δέ γέλασε καθόλου.
— Σέ καταλαβαίνω, τῆς εἶπε ὅλος συ-

μπάθεια. Κάποτε κι ἐγώ εἶχα μιά παρόμοια
ἱστορία.

Καί τῆς διηγήθηκε πώς, ὅταν ἦταν νέος,
ζήλεψε τό ἔλατο στήν πλαγιά τοῦ ἀντικρι-
νοῦ βουνοῦ. Καί ἤθελε κι ἐκεῖνος νά φω-
τογραφίζεται χωμένος μές στά χιόνια καί
νά μπαίνει στίς Χριστουγεννιάτικες κάρ-
τες στολισμένος… Νά τοῦ τραγουδοῦν τά
παιδιά καί νά τόν θαυμάζουν, καθώς θά
στέκεται μεγαλόπρεπος στό βουνό σάν
βασιλιάς. Κι ὅλο τέντωνε τίς βελόνες του,
γιά νά ψηλώσει… Μά ἀπ᾿ τό πολύ τό τέ-
ντωμα ζαλίστηκε καί τοῦ πιάστηκε ἡ μία
του πλευρά.

— Γι᾿ αὐτό ἀπό τότε γέρνω, Κιτρινούλα,
ἀπό τό ἕνα μέρος, ὅπως βλέπεις. Τί κέρδι-
σα; Ὅμως, ὄχι. Κέρδισα κάτι. Ἔμαθα ὅτι ἡ
δική μου θέση εἶναι ἐδῶ καί ὄχι στό ψηλό
βουνό. Τό δικό μου βασίλειο εἶναι ἐδῶ
στό λιβάδι, γιά νά ρίχνω σκιά καί νά τό
δροσίζω. Κι ἄς μήν εἶμαι ἐγώ ὁ βασιλιάς
τῶν δέντρων…

Κούνησε τίς βελόνες του ὁ Γερο-Πεῦ -
κος, γιά νά ξεπιαστεῖ. Ὁ ἥλιος εἶ χε γείρει
ἀπό ὥρα καί τό μελισσάκι ἀμίλητο, καθι-

σμένο στή κορ-
φή του, ρου-
φοῦσε σάν νέ-
 κταρ τά λόγια
του. Ἀλήθεια,
πόσα πράγματα
ἤ ξερε!

— Κιτρινούλα,
εἶπε στό τέλος ὁ Γε-
ρο-Πεῦκος, ἀπό τήν πεί-
ρα μου θά σοῦ δώσω δυό συμβουλές, κι
ἄν θέλεις, ἄκουσέ τες. Νά ἡ πρώτη:

Μή ζητᾶς αὐτά πού δέν μπορεῖς νά φτά-
σεις. Μία εἶναι ἡ βασίλισσα στήν κυψέλη.
Ἐσύ γεννήθηκες μελισσούλα καί αὐτή
εἶναι ἡ θέση σου.

Ἄκου τώρα καί τή δεύτερη:
Ἡ ὀμορφιά κι ἡ ἀξιοσύνη βρίσκεται

στήν ἀρετή, στήν ἐργατικότητα καί στήν
ὑπακοή. «Μία καί μοναδική» μέ τά λοῦσα
δέ γίνεσαι! Νά ᾿σαι ἄξια νοικοκυρά, ἐργα-
τριούλα ζηλευτή καί πρώτη σ᾿ ὅλο τό με-
λίσσι!

— Κιτρινούλα, γύρνα πίσω, τῆς εἶπε κά-
νοντας μιά τελευταία προσπάθεια. Θά σέ
ἀναζητᾶ ὁλόκληρο τό μελίσσι. Ἔφυγες
χωρίς νά ζητήσεις ἄδεια… Καί, ξέρεις κά-
τι; Πρέπει νά πετάξεις καί τό γοβάκι σου.
Δέν ψηλώνεις μέ αὐτό…

Ἀλλά δέ χρειαζόταν νά τό πεῖ. Γιατί ἡ Κι-
τρινούλα εἶχε ἀρχίσει νά μετανιώνει
πραγματικά. Τά ποδαράκια της πονοῦσαν
πολύ… Ἔβγαλε τό μοναδικό της γοβάκι
καί τό ἔριξε κάτω μέ δύναμη.

Ἡ ὥρα ἦταν περασμένη καί τό μελισσά-
κι ἔπρεπε νά ἐπιστρέψει. Ἀλλά τήν ἔπιανε
ἀγωνία στή σκέψη πῶς θά συναντοῦσε τή
Μάνα βασίλισσα, τήν Ἐπιστάτρια καί τίς
ἄλλες ἐργατριοῦλες.

— Γερο-Πεῦκο, σ᾿ εὐχαριστῶ, εἶπε σχε-
δόν ψιθυριστά. Μοῦ ἔκανες μεγάλο καλό.
Δέ θά τό ξεχάσω ποτέ.

Καί πῆρε τό δρόμο τοῦ γυρισμοῦ.
Ἔπρεπε νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό ὅλη
τήν κυψέλη… Τί δύσκολο πού ἦταν!

Ὅμως, θά τό ἔκανε.

Νεφέλη
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