
Στοχαστῆτε τί σηµαίνει νὰ κατεβῆ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς 
καὶ νὰ τρέχη πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ γύρω του ὅλη του τὴν 
λάµψι. Ἄλλα συνέβη κάτι πιὸ θαυµαστὸ ἀκόµα. Εἰσῆλθε ὁ ἥλιος 
τῆς δικαιοσύνης στὴ σάρκα µας, ἀφοῦ κατέβηκε στὴ γῆ.

(Χρυσόστοµος)

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ
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Μὲ τὴ φαντασία µας νὰ γυρίζουµε 2000 
χρόνια πίσω. Πόσο θάµβος θὰ µᾶς εἶχε 

καταλάβει: µιὰ βδοµάδα, καὶ ὁ κόσµος ἔγινε 
ἀλλιώτικος! Ὁ κόσµος, ποὺ γιὰ χιλιάδες χρόνια 
ἔµοιαζε µὲ τὸ ἀπολωλὸς πρόβατο, εἶναι τώρα 
τὸ πρόβατο ποὺ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, τὸ βρῆκε, καὶ τὸ πῆρε στοὺς ὤµους 
Του. Τὸ ἀγεφύρωτο κενὸ ποὺ ἡ ἁµαρτία εἶχε 
δηµιουργήσει µεταξύ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀρχίζει τώρα νὰ γεφυρώνεται. Ὁ Θεὸς µπῆκε στὴν 
ἱστορία, ἔγινε ὁ Ἴδιος ἄνθρωπος. Ὁ Θεὸς ἀνέλαβε 
τὴ σάρκα µας, καὶ ὅλα τὰ ὁρατὰ πράγµατα, αὐτὰ 
ποὺ µέσα στὴν τυφλότητά µας θεωροῦµε νεκρὴ 
ὕλη, ἀδρανῆ, µποροῦν στὸ δικό Του Σῶµα νὰ 
ἀναγνωρίσουν τὸν ἔνδοξο ἑαυτό τους. Κάτι ἐντελῶς 
καινούριο ἔχει συµβεῖ καὶ ὁ κόσµος δὲν εἶναι πιὰ 
ὁ ἴδιος. 

Ὑπάρχει ὅµως καὶ µία ἄλλη πτυχὴ τῆς 
Ἐνσάρκωσης. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, ἀλλὰ διὰ 
τοῦ Χριστοῦ εἶπε κρίσιµες ἀλήθειες, ποὺ σταδιακὰ 
–ὅπως τὸ προζύµι ποὺ πέφτει στὴ ζύµη- ἐπρόκειτο 
νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσµο. Ὁ Θεὸς µᾶς ἀποκάλυψε τὸ 
µεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Χριστὸς 
ἔγινε ἄνθρωπος ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραµείνει 
γιὰ πάντα µία ἔνδειξη ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τόσο 
πελώριος, τόσο µυστηριωδῶς βαθύς, ὥστε ὄχι µόνο 
µπορεῖ νὰ περιέχει- ὡς ναὸς- τὴ θεία παρουσία, 
ἀλλὰ µπορεῖ καὶ νὰ ἑνωθεῖ µὲ τὸν Θεό, νὰ γίνει 
«θείας κοινωνὸς φύσεως», κατὰ τὸν Ἀπόστολο 
Πέτρο. Καὶ ἀκόµη, ὅσο πολὺ κι ἂν παρεξέκκλινε 
ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν κλήση του, ὅσο ἀνάξιος κι 
ἂν ἔγινε γι’ αὐτήν, ποτὲ δὲν θὰ ἔχει µιὰ σχέση µὲ 
τὸν Θεὸ κατώτερη ἀπὸ αὐτὴ τῆς πατρότητας καὶ 
δὲν θὰ πάψει ποτὲ νὰ ἔχει τὴ θέση τοῦ υἱοῦ ἢ τῆς 
θυγατέρας τοῦ Ὑψίστου.[…] 

Καὶ πάλι, αὐτὸ ποὺ φανερώνεται ἐν Χριστῷ καὶ 
διὰ τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει ὑπέρτατη 

σηµασία εἶναι τὸ κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, ὅτι 
ζεῖ καὶ πεθαίνει γιὰ τὸν καθένα µας, ὅτι δὲν τὸν 
ἐνδιαφέρουν οἱ µάζες ἀλλὰ ὁ κάθε ἄνθρωπος.[…] 

Καὶ κατόπιν εἰσήγαγε ἢ µᾶλλον ἐξήγγειλε 
µία νέα δικαιοσύνη, ὄχι τὴν κατανεµητικὴ ἢ 
κολαστήρια δικαιοσύνη τοῦ νόµου. Ὅταν µᾶς λέει 
«ἐὰν µὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑµῶν πλεῖον 
τῶν Γραµµατέων καὶ τῶν Φαρισαίων, οὐ µὴ 
εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 
5, 20), ἀναφέρεται στὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς 
ἀντιµετωπίζει τὸν καθένα ἀπό µᾶς. 

Μᾶς ἀποδέχεται ὅπως εἴµαστε. Ἀποδέχεται 
τὸν καλὸ καὶ τὸν κακό, χαίρεται γιὰ τὸν καλὸ καὶ 
πεθαίνει ἐξ αἰτίας καὶ γιὰ χάρη τοῦ κακοῦ. Κι αὐτὸ 
ἀκριβῶς µᾶς καλεῖ νὰ θυµόµαστε: τί µᾶς καλεῖ νὰ 
γίνουµε καὶ πῶς θέλει νὰ συµπεριφερόµαστε- ὄχι 
µόνο µέσα στὸν κύκλο τῶν Χριστιανῶν ἀλλὰ σ’ 
ὁλόκληρο τὸν κόσµο. Νὰ βλέπουµε κάθε ἄνθρωπο 
µ’ αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς δικαιοσύνης, ὄχι κριτικὰ καὶ 
ἐπικριτικά. Στὸ πρόσωπο τοῦ καθενὸς νὰ ἀτενίζουµε 
τὴν ὀµορφιὰ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς ἀποτύπωσε ἐπάνω 
του καὶ τὴν ὁποία ὀνοµάζουµε εἰκόνα Του. Νὰ 
τιµοῦµε αὐτὴ τὴν ὀµορφιά, νὰ ἐργαζόµαστε ὥστε 
ἡ ὀµορφιὰ αὐτὴ νὰ ἀναδειχθεῖ σὲ ὅλη της τὴ δόξα, 
ἀποβάλλοντας ὅ,τι εἶναι κακὸ καὶ σκοτεινό. Καὶ 
καθὼς ἐµεῖς θὰ ἀναγνωρίζουµε τὴν ὀµορφιὰ αὐτὴ 
στὸν ἄλλο, θὰ τῆς δίνουµε τὴ δυνατότητα νὰ γίνει 
πραγµατικότητα καὶ τελικὰ νὰ ἐπικρατήσει. 

Μᾶς δίδαξε ἀκόµη µιὰ ἀγάπη τὴν ὁποία ὁ 
ἀρχαῖος κόσµος δὲν γνώριζε, καὶ ὁ σύγχρονος τόσο 
πολὺ φοβᾶται: Μία ἀγάπη ποὺ δέχτηκε νὰ γίνει 
τρωτή, ἀβοήθητη, δοτική, θυσιαστική, µία ἀγάπη 
ποὺ δίνει ὄχι µόνο ὅ,τι µετρᾶ, µία ἀγάπη ποὺ δίνει 
ὄχι µόνο ὅ,τι κατέχει ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτὸ της τὸν 
ἴδιο. Νὰ τί ἔφερε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ Ἐνσάρκωση 
στὸν κόσµο καὶ αὐτὰ ἔµειναν. 

Ἡ ἀξία τοῦ προσώπου      

π. Anthony Bloom 
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Ὁ Χριστὸς εἶπε «τὸ φῶς ἐν τὴ σκοτίᾳ φαίνει 
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβε»- δὲν µπορεῖ νὰ τὸ 
σβήσει! Καὶ τὸ φῶς αὐτὸ φωτίζει καὶ θὰ φωτίζει, 
ἀλλὰ θὰ ἐπικρατήσει µόνον ἂν ἀναλάβουµε νὰ 
γίνουµε ἐµεῖς οἱ ἀγγελιαφόροι του, οἱ τηρητὲς 
τῶν ἐντολῶν τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης, ἂν 
ἐνστερνιστοῦµε τὸ ὅραµα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσµο 
καὶ πιστέψουµε σ’ αὐτὸ µὲ ὅλη τὴ βεβαιότητα 
καὶ τὴν ἐλπίδα µας, τὴ µόνη δύναµή µας γιὰ νὰ 
βοηθήσουµε τοὺς ἄλλους νὰ κάνουν ἀρχή. Ἀλλὰ 
γιὰ νὰ ξεκινήσουν οἱ ἄλλοι, πρέπει νὰ δοῦν τὴ δική 
µας καινότητα. 

Ὁ κόσµος ἄρχισε νὰ ἀνανεώνεται ὅταν ὁ Θεὸς 
ἑνώθηκε µὲ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν ὁ Λόγος ἔγινε Σάρξ. 
Δική µας ἀποστολὴ εἶναι νὰ ἀποκαλύψουµε αὐτὸ 
τὸ καινούριο, τὴ λαµπρότητα καὶ τὸ µεγαλεῖο τοῦ 
Θεοῦ µέσα στὸ σκοτάδι ἢ τὸ µισοσκόταδο αὐτοῦ 
τοῦ κόσµου. 

Εὔχοµαι νὰ µᾶς δώσει ὁ Θεὸς θάρρος καὶ 
ἀγάπη καὶ πλάτυνση καρδιᾶς, ὥστε νὰ γίνουµε 
ἀγγελιοφόροι καὶ µάρτυρές Του! 

«Ὁ Εὐάλωτος Θεὸς, Τὸ µυστήριο τῆς γέννησης τοῦ 
Σωτήρα» , Ἐκδόσεις «Ἐν πλῶ» 
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 Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δὲν µποροῦσε νὰ ἔρθει 
στὸ Θεό, ὁ Θεὸς ἦρθε στὸν ἄνθρωπο, 

ταυτίζοντας τὸν ἑαυτό του µὲ τὸν ἄνθρωπο µὲ τὸν 
πιὸ ἄµεσο τρόπο. Ὁ αἰώνιος Λόγος καὶ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔγινε 
ἀληθινὸς ἄνθρωπος, ἕνας ἀπὸ ἐµᾶς. Συµµετέχει 
ἀπόλυτα στὸ κάθε τί ποὺ µᾶς ἀποτελεῖ κι ἔτσι µᾶς 
δίνει τὴ δυνατότητα νὰ συµµετέχουµε σ’ αὐτὰ ποὺ 
τὸν ἀποτελοῦν, στὴ θεϊκή του ζωὴ καὶ στὴ δόξα 
του. Ἔγινε ὅ,τι εἴµαστε γιὰ νὰ µᾶς κάνει ὅ,τι εἶναι 
αὐτός. 

Ὁ Θεὸς ἑνώνεται µὲ τὴ δηµιουργία του πιὸ 
στενὰ ἀπ’ τὴ κάθε δυνατὴ ἕνωση, καθὼς γίνεται ὁ 
ἴδιος αὐτὸ ποὺ δηµιούργησε. Ὁ Θεὸς σὰν ἄνθρωπος 
ἐκπληρώνει τὸ µεσολαβητικὸ ἔργο ποὺ ὁ ἄνθρωπος 
ἀπέκρουσε κατὰ τὴ πτώση. Ὁ Ἰησοῦς, ὁ Σωτήρας 
µας, γεφυρώνει τὴν ἄβυσσο ἀνάµεσα στὸ Θεὸ καὶ 
στὸν ἄνθρωπο γιατί εἶναι ταυτόχρονα καὶ Θεὸς καὶ 
ἄνθρωπος. Ὅπως λέµε σ’ ἕναν ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους 
ὕµνους τῆς παραµονῆς τῶν Χριστουγέννων. «Ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήµερον ἡνώθησαν, τεχθέντος 
τοῦ Χριστοῦ. Σήµερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε, 
καὶ ἄνθρωπος εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε». 

Ἡ Ἐνσάρκωση λοιπὸν εἶναι ἡ ὑπέρτατη 
πράξη τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ µᾶς ἀπολυτρώσει καὶ 
νὰ ξανασυνδέσει τὴν ἐπικοινωνία µας µαζί του. 
Ἔχει περισσότερη σηµασία ἀπὸ µιὰ ἀναίρεση τῆς 
πτώσης ἢ µιὰ ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στὴν 
ἀρχική του κατάσταση µέσα στὸ Παράδεισο. Ὅταν 
ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος, αὐτὸ σηµαδεύει τὴν 
ἀρχὴ ἑνὸς οὐσιαστικὰ νέου σταδίου στὴν ἱστορία 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὄχι µόνο τὴν ἐπιστροφή του στὸ 
παρελθόν. 

Ἡ Ἐνσάρκωση ἀνεβάζει τὸν ἄνθρωπο σ’ ἕνα 
καινούριο ἐπίπεδο, ἡ τελευταία κατάσταση εἶναι 
ὑψηλότερη ἀπὸ τὴν πρώτη. Μόνο µέσα στὸν Ἰησοῦ 
Χριστὸ βλέπουµε νὰ ἀποκαλύπτονται ὅλες οἱ 
δυνατότητες τῆς ἀνθρώπινης φύσης µας. Μέχρι νὰ 
γεννηθεῖ, ἡ ἀληθινὴ σηµασία τῆς προσωπικότητάς 
µας ἦταν κρυµµένη. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως 

λέει ὁ Μ. Βασίλειος, εἶναι «ἡ γενέθλια ἡµέρα ὅλου 
τοῦ ἀνθρώπινου γένους». 

Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ πρῶτος τέλειος ἄνθρωπος- 
τέλειος δηλαδὴ ὄχι µόνο δυναµικά, ὅπως ἦταν ὁ 
Ἀδὰµ µὲ τὴν ἀθωότητά του πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση, 
ἀλλὰ µὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀπόλυτα πραγµατοποιηµένης 
«ὁµοίωσης». Ἡ Ἐνσάρκωση λοιπὸν δὲν εἶναι µόνο 
ἕνας τρόπος γιὰ ν’ ἀπαλειφθοῦν τὰ ἀποτελέσµατα 
τοῦ προπατορικοῦ ἁµαρτήµατος, ἀλλὰ εἶναι ἕνα 
οὐσιαστικὸ στάδιο στὸ ταξίδι τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ 
τὴν θεία εἰκόνα στὴ θεϊκὴ ἐξοµοίωση. Ἡ ἀληθινὴ 
αἰτία λοιπὸν γιὰ τὴν Ἐνσάρκωση δὲν βρίσκεται 
στὴν ἁµαρτωλότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ στὴ 
πεπτωκυία φύση του, στὴν ὕπαρξή του ποὺ ἔγινε 
σύµφωνα µὲ τὴ θεϊκὴ εἰκόνα καὶ εἶναι ἱκανὴ νὰ 
ἑνωθεῖ µὲ τὸ Θεό. 

Ὅπως εἶπε ὁ Χριστὸς στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο: 
«κἀγὼ τὴν δόξαν ἥν δέδωκάς µοι δέδωκα αὐτοῖς, 
ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡµεῖς ἕν ἐσµέν, ἐγὼ ἐν αὐτοῖς 
καὶ σὺ ἐν ἐµοί, ἵνα ὦσι τετελειωµένοι εἰς ἕν» (Ἰωαν. 
17, 22-23). Ὁ Χριστὸς µᾶς κάνει ἱκανοὺς νὰ 
συµµετέχουµε στὴ θεϊκὴ δόξα τοῦ Πατέρα. Εἶναι 
ὁ σύνδεσµος καὶ τὸ σηµεῖο ἐπαφῆς. Ἐπειδὴ εἶναι 
ἄνθρωπος, εἶναι ἕνα µὲ ἐµᾶς, ἐπειδὴ εἶναι ὁ Θεός, 
εἶναι ἕνα µὲ τὸν Πατέρα. Ἔτσι µέσῳ καὶ ἐν αὐτῷ 
εἴµαστε ἕνα µὲ τὸ Θεό, καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατέρα 
γίνεται δική µας δόξα. 

Ἡ Ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ ἀνοίγει τὸ δρόµο γιὰ τὴ 
θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ νὰ θεωθεῖ κανεὶς σηµαίνει, 
µὲ µεγαλύτερη σαφήνεια, νὰ «χριστοποιηθεῖ». Ἡ 
θεϊκὴ ὁµοιότητα ποὺ καλούµαστε νὰ φτάσουµε 
εἶναι ἡ ὁµοίωση τοῦ Χριστοῦ. Μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ ποὺ 
εἶναι Θεάνθρωπος ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι «θεούµεθα», 
θεοποιούµαστε, γινόµαστε «θείας κοινωνοὶ φύσεως» 
(Β Πέτρου 1,4). Προσλαµβάνοντας τὴν ἀνθρώπινή 
µας φύση ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι Γιὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ 
τὴ φύση Του µᾶς ἔχει κάνει γιοὺς τοῦ Θεοῦ κατὰ 
χάρη. Ἐν αὐτῷ εἴµαστε «υἱοθετηµένοι» ἀπὸ τὸν 
Θεὸ Πατέρα, καὶ γινόµαστε γιοὶ ἐν τῷ Υἱῷ. 

Ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος    

Κάλλιστου Γουέαρ, Ἐπισκόπου ∆ιοκλείας
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 Οὐσία τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ συγκατάβασις τῆς 

θείας ἀγάπης, ἡ θυσία τοῦ Θεοῦ, ὁ πλοῦτος τῆς 
συγκαταβάσεως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά µᾶς.

Θεὸς δὲν σηµαίνει κυβερνήτης ποὺ κάθεται ψηλὰ 
στὰ σύννεφα ἀδιάφορος, ὅπως τὸν εἰκόνιζαν µερικοὶ 
ἀρχαῖοι λαοί, ἀλλὰ σηµαίνει Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος 
ἔρχεται γιά µᾶς, ἔρχεται κοντὰ στὸ πλάσµα Του, 
γιὰ νὰ τὸ ἁρπάξει στὴν ἀγκαλιά Του, νὰ τὸ πάρει 
στοὺς ὤµους Του, νὰ λυτρώσει τὸ ἀπολωλός, νὰ 
τὸ πάρει κοντά Του, νὰ τὸ βάλει σὲ µιὰ νέα ζωή, 
νὰ τοῦ φτιάξει µία καινούρια κατάσταση χάριτος, 
ἀγάπης, ἑνότητος µὲ τὸν Θεό. Αὐτὸ εἶναι τὸ µεγάλο 
θέµα καὶ δὲν εἶναι τὰ τόσα ἄλλα µὲ τὰ ὁποῖα 
ἀσχολούµεθα. Ἐδῶ εἶναι ἡ οὐσία, ἐδῶ εἶναι τὸ πᾶν. 
Θεὸς συγκαταβαίνων, ταπεινούµενος, παροικῶν ἐν 
τῷ Σπηλαίῳ καὶ ἐν τῇ Φάτνῃ, γιὰ νὰ ἑνωθεῖ µαζί 
µας, γιὰ νὰ µᾶς ἀνεβάσει σὲ κάτι καλύτερο. Τὸ 
τονίζουµε αὐτὸ καὶ σήµερα, ἐπειδὴ µᾶς τὸ τόνισαν 
τὸ Εὐαγγέλιό µας καὶ ἡ Ὑµνολογία µας, ὅτι αὐτὸ 
εἶναι τὸ Εὐγγέλιο, δηλαδὴ τὸ ἄγγελµα τὸ µοναδικὸ 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο, νὰ νοιώσουµε τὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. 

Εἴµαστε προσκολληµένοι, ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι, 
καὶ δεµένοι µὲ πολλὰ πράγµατα, µὲ πολλὰ εἴδωλα. 
Ἔστω κι ἂν λέµε ὅτι δὲν προσκυνοῦµε τὰ εἴδωλα, 
στὴν πραγµατικότητα πολλοὶ ἀπὸ µᾶς λατρεύουµε 
µὲ ἀπέραντη ἀφοσοίωση ποικίλα εἴδωλα, τὴν 
σάρκα µας, τὸ ἐγώ µας, τὸ χρῆµα µας. Ἔχουµε 
τόσες θρησκεῖες! Ἀλλὰ τὸ ζήτηµα εἶναι ὅτι εἶναι 
καµουφλαρισµένες, καὶ ὁ πονηρός µᾶς κάνει νὰ µὴ 
λέµε ὅτι εἴµαστε εἰδωλολάτρες, ἀλλὰ µᾶς κάνει στὴν 
πράξη τέτοιους. Λατρεύουµε λοιπὸν τὶς ἀνέσεις, τὶς 
συµβατικότητες, τὶς µικρότητες, τὴν σχετικοκρατία, 
τὴν συµφεροντολογία. Αὐτὰ εἶναι τὰ κάστρα, τὰ 
ὁποῖα ἔχουµε µέσα µας ὀχυρωµένα, τὰ ὁποῖα δὲν 
ἐννοοῦµε νὰ τὰ ἀφήσουµε πολλὲς φορές, παρ’ ὅλο 
ποὺ στὴν ἐπιφάνεια βάζουµε ἕνα ἐπίχρισµα εὐλαβείας 
καὶ µιὰ συµβατικότητα θρησκευτικοφανείας. 

Ἡ µεγάλη γιορτὴ ἔρχεται νὰ µᾶς πεῖ, µέσα στὴν 
συγκλονιστικὴ ἁπλότητα τοῦ Σπηλαίου, ὅτι στὴν 
καινούρια κτίση, στὴν νέα θρησκεία, ποὺ λέγεται 
Χριστιανισµός, δὲν ἔχουν τόπο οἱ συµβατικότητες, 
ἡ σχετικοκρατία τῶν τύπων. Γιὰ νὰ µπεῖς στὸ 
Σπήλαιο, χρειάζεται ἁγνὴ καρδιά. Τὸ µονοπάτι 
τῆς ἁγνότητος τῆς ψυχῆς καὶ τῶν διαθέσεων, αὐτὸ 
µᾶς προσεγγίζει πρὸς τὴν Βηθλεέµ. Καὶ µόνο 
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ σθένος, τὴ δύναµη, τὴν 
εἰλικρίνεια νὰ ξεκολλήσουν τὸ ἄτοµό τους ἀπ’ τὰ 
εἴδωλα, νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν λατρεία τοῦ Ἐγὼ 
καὶ τοῦ χρήµατος, αὐτοὶ µποροῦν ν’ ἀντικρύσουν 
τὸ Βρέφος, αὐτοὶ µποροῦν νὰ συλλάβουν τὸ νόηµα 
τῆς πίστεως καὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου, 
τὸ νόηµα τῆς ζωῆς ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, ποὺ 
βρίσκεται ὑπὸ τὴν πνοὴν τοῦ Θεοῦ. Καὶ δὲν µπορεῖ 
ἡ ζωὴ νὰ κυβερνᾶται ἀπ’ αὐτὰ τὰ τόσο ψεύτικα 
καὶ ἀµφίβολα εἴδωλα. Ὅπως τὰ µάτια µας εἶναι 
πλασµένα γιὰ νὰ ἀντικρύζουν τὸ φῶς, τὰ αὐτιά µας 
νὰ ἀκοῦν τοὺς ἤχους, ἡ µύτη µας γιὰ νὰ εἰσπνέει 
τὸ ὀξυγόνο, ἔτσι καὶ οἱ ψυχὲς µας εἶναι νὰ νοιώθουν 
τὸν Θεό. Τὸ νόηµα τῆς ψυχῆς µας δὲν εἶναι ἄλλο, 
δὲν εἶναι νὰ χορταίνει ἐπίγεια, σχετικὰ καὶ βρωµερὰ 
πολλάκις ἀγαθά. Ἀλλὰ νὰ µπορεῖ µὲ εἰλικρίνεια νὰ 
εἰσέρχεται στὴν ἀτµόσφαιρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 
Νὰ µπορεῖ νὰ ἀναπνέει τὸ µέγα γεγονὸς τῆς θεϊκῆς 
συγκαταβάσεως, τῆς ἀπόλυτης ἀγάπης, ἡ ὁποία 
εἶναι θυσία καὶ τὴν ὁποία µᾶς δείχνει σήµερα ἡ 
σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.[…] 

Δὲν µπορεῖ ἡ ζωή µας ἐπάνω σ’ αὐτὸν τὸν 
πλανήτη νὰ βαδίσει ἀληθινά, σὲ µιὰ τροχιὰ 
πραγµατική, ἐὰν δὲν εἰσέλθει στὴν σφαῖρα αὐτὴ τοῦ 
µυστηρίου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος σαρκοῦται γιὰ νὰ 
σταυρωθεῖ µεθαύριον. Τοῦ µυστηρίου, ποὺ ἀρχίζει 
ἀπὸ τὴν Βηθλεὲµ καὶ κορυφώνεται στὸν Γολγοθά. 
Τοῦ µυστηρίου µιᾶς τέτοιας συγκλονιστικῆς θυσίας, 
ἡ ὁποία εἶναι ξεχείλισµα εἰλικρινοῦς ἀγάπης, εἶναι 
δόσιµο γιὰ τὸν ἀγαπώµενο, εἶναι προσφορὰ γιὰ τὴν 
ἐξύψωση τοῦ πλάσµατος. 

Περιοδ. «Τόλµη», Τεῦχ. 80 Δεκέµβριος 2007 

Ἡ ἁπλότητα τοῦ Σπηλαίου      

Ἀρχιµ. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλου 
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Τὸ κοσµοϊστορικὸ γεγονὸς τῆς γέννησης 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ποὺ γιορτάζουµε 

τοῦτες τὶς µέρες, εἶναι τὸ γεγονὸς ποὺ ἄλλαξε τὴ 
ροὴ καὶ τὴν ἱστορία τοῦ κόσµου. Ἔκοψε στὰ δύο 
τὴν ἱστορία, µὰ ταυτόχρονα ἔγινε ἡ γέφυρα γιὰ 
τὴν µετάβαση τοῦ κόσµου ἀπ’ αὐτὴν πρὸ Χριστοῦ 
στὴν µετὰ Χριστὸ ἐποχή. 

Σηµεῖον ἀντιλεγόµενον ἡ γέννησή Του, γιὰ 
ἐκείνους ποὺ ἀρνοῦνται τὴν Θεότητά Του, τὴν 
ἐνανθρώπησή Του, τὸ εὐαγγέλιό Του. Ὅµως ὁ 
λόγος τοῦ προφήτου Ἠσαΐα, ἀποστοµώνει ὅλους 
ἐκείνους, ποὺ στὸ πρόσωπου τοῦ νεογέννητου 
Χριστοῦ βλέπουν ἕναν ἀκόµη ἀπόγονο τοῦ 
ἀνθρώπινου γένους λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱὸν 
καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἐµαννουήλ». Καὶ 
ἂν κάποιοι τοῦτες τὶς µέρες µένουν παγεροὶ καὶ 
ἀδιάφοροι µπροστὰ στὸ νεογέννητο Χριστό, οἱ 
χριστιανοί ἀνὰ τὸν κόσµο ἀγάλλονται καὶ χαίρουν 
συµψάλλοντας µὲ τοὺς ἀγγέλους «Δόξα ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». 

Μπορεῖ νὰ βρισκόµαστε στὴν καρδιὰ τοῦ 
χειµῶνα, ὁ χριστιανὸς ὅµως αἰσθάνεται µιὰ 
παράξενη ζέστη νὰ πληµµυρίζει τὴν καρδιά του. 
Ἴσως γιατί προετοιµάζεται κι αὐτὴ νὰ ὑποδεχτεῖ 
τὸν Θεάνθρωπο. Γιατί τώρα πλέον ὑπάρχει ἕνα 
σίγουρο λιµάνι, ἕνα στέρεο καὶ ἀκλόνητο σηµεῖο 
γιὰ νὰ µπορέσει νὰ ἀκουµπήσει τὸν πόνο του, τὴν 
θλίψη του, τὴν ἀγωνία του. 

Αὐτὸς ποὺ εἶναι ντυµένος µὲ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, 
σήµερα γεννιέται γυµνὸς γιὰ νὰ ἐνδύσει ἐµᾶς µὲ 
τὴν δόξα Του. Αὐτὸς ποὺ ὑµνῆται ἀκατάπαυστα 
στὸν οὐρανό, σήµερα τὸν ἐγκαταλείπει γιὰ νὰ ἔρθει 
κοντά µας, µαζί µας, γιὰ νὰ καλύψει τὴν γύµνια 
µας καὶ νὰ φωτίσει τὰ σκοτάδια µας. Ἀποχωρίζεται 
τὰ οὐράνια σκηνώµατα, γιὰ νὰ βρεθεῖ στὴ λάσπη 
τῆς γῆς. Ἔρχεται ἀπρόσκλητος. 

Δὲν τοῦ τὸ ζητήσαµε. Δὲν τὸν καλέσαµε. Βλέπει 
τὴν ἀδυναµία µας. Τὴν ἀνηµπόρια µας. Βλέπει 
τὸ ἀδιέξοδο ποὺ µᾶς ἔχει κυριεύσει. Ἡ «κένωσις» 
τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ἡ κάθοδός Του στὴ γῆ, εἶναι 
ἀποτέλεσµα τῆς ἀγάπης Του γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 
Γεννήθηκε, γιὰ νὰ µᾶς σώσει ἀπ’τὴν ἀνθρωποβόρα 
ἁµαρτία. Τὸ θριαµβευτικὸ σάλπισµα τῶν ἀγγέλων 
καὶ τὸ κλάµα τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ, εἶναι ὁ 
προάγγελος τῆς δικῆς µας «ἐν δυνάµει» λύτρωσης 
καὶ σωτηρίας. 

Νὰ γιατί ἡ χαρά, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ αἰσιοδοξία 
τοῦτες τὶς µέρες πληµµυρίζει τὶς καρδιές µας. 
Δὲν εἶναι οὔτε τὰ χαρµόσυνα τραγούδια, οὔτε τὰ 
πολύχρωµα λαµπιόνια, οὔτε τὰ πλούσια ἐδέσµατα 
ποὺ µᾶς ζεσταίνουν. Εἶναι ἡ προσµονὴ καὶ ἡ 
ἀγωνία νὰ ὑποδεχτοῦµε Ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἀλλάξει 
τὴν ζωή µας. Νὰ καλοσωρίσουµε ἐκεῖνον ποὺ 
ἐνσαρκώθηκε γιὰ νὰ µᾶς χαρίσει ξανὰ ὅλα ὅσα 
µᾶς εἶχε δωρίσει ὅταν µᾶς δηµιούργησε. Νὰ τὸν 
ὑποδεχοῦµε γιατί µᾶς ἔδωσε τὸ ὕψιστο καὶ δὲν 
τὸ διαφυλάξαµε καὶ τώρα χρειάσθηκε νὰ κατέβει 
Αὐτός, στὸν δικό µας χωµατένιο κόσµο, νὰ λάβει 
τὴν δική µας πεπερασµένη ἀνθρώπινη φύση, ὥστε 
νὰ µᾶς ἐπαναφέρει στὸν πρότερο προορισµό µας. 
Νὰ τὸν ὑποδεχτοῦµε στὸν γεµάτο ἐγωισµούς, 
κακίες, µίση καὶ πάθη κόσµο µας, γιατί ἦρθε νὰ 
µᾶς µυήσει στὴν ταπείνωση, στὴν ἀγάπη, στὴν 
δικαιοσύνη, στὴν ἀλήθεια. Νὰ τὸν ὑποδεχτοῦµε 
γιατί µᾶς συνάντησε δεµένους χειροπόδαρα ἀπ’ 
τὸν διάβολο, καὶ µᾶς ἐλευθέρωσε ἀπ’ τὴν φθορὰ 
τῆς ἁµαρτίας καὶ τὸν θάνατο, ἀφοῦ µᾶς κατέστησε 
κοινωνοὺς τῆς δικῆς Του Ζωῆς, τῆς δικῆς Του 
Ἀνάστασις. Αὐτὴ εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ χριστιανοῦ 
τοῦτες τὶς µέρες. 

Εἶναι αὐτὰ ποὺ ἔρχονται εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ 
ζήσουµε ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς. Ἡ γέννησή του 
εἶναι ἡ δική µας θέωση. Ἡ «κένωσίς» Του ἔγινε 
ἡ δική µας «πλήρωσις». Ἡ «συγκατάβασίς» Του 

Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε…

π. Ἐµµανουήλ Νιράκη
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ἔγινε ἡ δική µας «ἀνάστασις». Ὁ Θεὸς πάσχει γιὰ 
νὰ µὴν ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος. Τὸ πάθος Του εἶναι 
ἡ δική µας ἀπάθεια. Γεννήθηκε «πτωχὸς» γιὰ νὰ 
θεραπεύσει τὴν δική µας φτώχια. Τὸ πάθος Του 
καὶ ἡ ἀγάπη Του γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἔγινε τὸ πάθος 
γιὰ τὰ δικά µας πάθη. 

Γι’ αὐτὸ αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα ἂς εἶναι ἡ 
ἀφετηρία µιᾶς ἄλλης πορείας. Ἂς µὴν µείνουµε µόνο 

στὴν ἐξωτερικὴ προετοιµασία. Ἂς ὑποδεχτοῦµε 
τὸν Χριστὸ ἔτσι ὅπως ἁρµόζει στὸ Σωτήρα καὶ 
Λυτρωτὴ τῆς ζωῆς µας, γονατίζοντας µπροστὰ στὴ 
φάτνη µὲ ταπείνωση, γιὰ νὰ λάβουµε σύµφωνα µὲ 
τὸν Ἅγιο Συµεὼν «φῶς, εἰρήνη καὶ χαρά, ζωή, 
τροφὴ καὶ πόση, ἔνδυµα, ἥλιον οὕτως ἄδυτον καὶ 
ἄστρον ἀειλαµπὲς»

Τί  δῶρο θὰ κάνεις Ἐσὺ στὸ Χριστὸ ; . . . 

Ὁ Ἅγιος Ἱερώνυµος βρίσκεται στὴ Βηθλεέµ. Τέσσερις αἰῶνες περίπου µετὰ τὴ γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ, µιὰ νύχτα τῶν Χριστουγέννων, ὁ Ἅγιος Ἱερώνυµος ἔρχεται προσκυνητὴς 
στὴ Βηθλεέµ. Λαχταράει νὰ προσκυνήσει τὸ µέρος ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἔρχεται 
στὸ σπήλαιο τῆς γεννήσεως ταπεινὰ καὶ προσεύχεται. Ὁ ἴδιος µιλάει ἀργότερα γιὰ 
τὴ θεϊκὴ ἐµπειρία ποὺ εἶχε. Ἄκουσε σὲ ὅραµα τὴ γλυκιὰ φωνὴ τοῦ Θείου Βρέφους νὰ 
ἀπευθύνεται σ’ αὐτὸν καὶ ἀναρρίγησε.

- Ἱερώνυµε τί θὰ µοῦ προσφέρεις σήµερα, τὴν ἡµέρα τῆς γεννήσεώς µου;

- Ὦ θεῖο Βρέφος, τὸ γνωρίζεις, γιὰ Σένα τὰ ἔχω ἐγκαταλείψει ὅλα... καὶ τὴν αὐλὴ τῶν 
Ἀρχιερέων, καὶ τὰ µεγαλεῖα τῆς Ρώµης, καὶ τὶς ἡδονὲς καὶ τὰ πλούτη... Καὶ αὐτὴ τὴν 
ὥρα ὁ νοῦς µου, ὅλη µου ἡ καρδιά, οἱ σκέψεις µου καὶ ἡ ζωή µου ἀκόµη, τὰ πάντα ἀνήκουν 
σὲ Σένα! Τί ἄλλο θὰ µποροῦσα νὰ σοῦ δώσω; ∆ὲν ἔχω τίποτε ἄλλο... σήµερα τὴν ἡµέρα 
τῆς γιορτῆς σου...

Ἀκούει τότε τὴ φωνὴ τοῦ Θείου Βρέφους νὰ τοῦ λέει:

- Ἔχεις Ἱερώνυµε, ἔχεις κάτι ποὺ τὸ λησµονεῖς καὶ θέλω σήµερα νὰ τὸ καταθέσεις στὰ 
πόδια µου.

- Τί εἶναι αὐτὸ οὐράνιε Βασιλιά, ἀγάπη τῆς ἀγάπης µου καὶ ψυχὴ τῆς ζωῆς µου, ἔχω 
πράγµατι ἄλλο τίποτε γιὰ νὰ σοῦ δώσω; Θὰ ἤµουν τόσο ταλαίπωρος ὥστε νὰ φυλάξω 
κάτι γιὰ µένα ! Πές µου γλυκύτατε Ἰησοῦ, τί ἠµπορῶ νὰ σοῦ δώσω ἀκόµη;

... Καὶ µετὰ ἀπὸ µία στιγµὴ σιγῆς ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ παιδίου Ἰησοῦ, νὰ τοῦ ἀπαντᾶ!

- Ἱερώνυµε, δῶσε µου... τὶς ἁµαρτίες σου!

- Τὶς ἁµαρτίες µου Ἁγιώτατε Θεὲ; ! Τί νὰ τὶς κάνεις τὶς ἁµαρτίες µου;

- Ἱερώνυµε δῶσε µου ὅλες τὶς ἁµαρτίες σου, γιὰ νὰ τὶς συγχωρήσω ὅλες.

Καὶ ὁ Ἅγιος Γέρων ἀναλύθηκε σὲ δάκρυα συγκίνησης, εὐτυχίας καὶ ἀγάπης καὶ 
προσκύνησε τὸ θεῖο Βρέφος.
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Μία φορὰ καὶ κάθε καιρὸ εἶναι ὁ Θεός. 
Ἀπὸ κάποτε εἶναι καὶ οἱ ἄνθρωποι. Οἱ 

ἀναφορὲς ὅµως ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴ γῆ γιὰ τὴν 
κατάσταση τῶν ἀνθρώπων ὅλο καὶ χειροτερεύουν. 
Τὸ ἀνθρώπινο γένος πάει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ 
χειρότερο, παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειες τοῦ Θεοῦ µὲ 
τοὺς διάφορους ἀντιπροσώπους ποὺ ἀπὸ καιρὸ σὲ 
καιρὸ στέλνει γιὰ νὰ τοὺς συνεφέρει. 

Μπροστὰ στὴν ἔκρυθµη αὐτὴ κατάσταση ἡ 
Ἁγία Τριάδα συνεδριάζει. Ἀποφασίζει ν’ ἀκούσει 
καὶ τὶς ἀπόψεις τῶν ἀνθρώπων πάνω στὸ 
θέµα καὶ νὰ συζητήσει προτάσεις τους γιὰ τὴν 
ἀντιµετώπιση τοῦ ἀδιεξόδου.  

Σὲ λίγες µέρες φθάνει ὡς ἐκπρόσωπος τῆς 
ἀνθρωπότητας µία διακεκριµένη προσωπικότητα, 
ἕνας σοφὸς Σύµβουλος τοῦ Αὐτοκράτορα ποὺ 
διατηροῦσε µεγάλο κύρος ἀνάµεσα στοὺς 
ἀνθρώπους. Κολακευµένος ἀπὸ τὴν προτίµηση 
δὲν ἄργησε νὰ πάρει θάρρος καὶ νὰ διατυπώσει 
τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴ λύση τοῦ προβλήµατος. 

- Προτείνω νὰ ληφθοῦν δραστικὰ µέτρα. 
- Σὰν ποιά; 
- Νὰ σταλοῦν ἄγγελοι µὲ πύρινες ροµφαῖες 

γιὰ νὰ συνετίσουν τοὺς ἀνθρώπους. 
- Μὰ τότε ποῦ πάει ἡ ἐλευθερία τους; 
- Μπροστὰ στὸ καλὸ ποὺ θὰ γίνει, δὲ βλάφτει 

νὰ τὴ στερηθοῦν προσωρινά. 
- Μὰ καλὸ δίχως ἐλευθερία µπορεῖ νὰ εἶναι 

καλό; 

Ὁ σεβαστὸς Σύµβουλος πέφτει σὲ κάποια 
ἀµηχανία. Κι ἀναδιπλώνεται, θέλει νὰ φανεῖ 
ἀρεστὸς καὶ προτείνει αὐτὸ ποὺ ὑποπτεύεται ὅτι 
θ’ ἀρέσει στὸ Θεό. 

- Νὰ σταλοῦν ἐκπρόσωποί σας γιὰ νὰ τοὺς 
συµβουλέψουν. 

- Μὰ τὸ µέτρο αὐτὸ δοκιµάστηκε 
ἐπανειληµµένα καὶ ἀπέτυχε. 

Ὁ σεβαστὸς Σύµβουλος µπερδεύεται πάλι. 
Ὡστόσο µία νέα ἰδέα φωτίζει τὸ µυαλό του. 

- Νὰ χορηγήσετε γενικὴ ἀµνηστεία. Νὰ βγεῖτε 
στὸν ἐξώστη τοῦ Οὐρανοῦ καὶ ν’ ἀνακοινώσετε 
στοὺς ἀνθρώπους ὅτι τοὺς συγχωρεῖτε γιὰ τὴν 
προσβολὴ ποὺ σᾶς ἔκαναν καὶ διαγράφετε τὶς 
ἁµαρτίες τους! 

- Δὲν µπορῶ νὰ τὸ κάνω γιατί δὲν αἰσθάνοµαι 
θιγµένος ἀπὸ τὰ ἔργα τους. Ἀλλὰ κι ἂν ἔδινα 
γενικὴ ἀµνηστεία, ὅπως προτείνεις, θὰ τοὺς 
ὠφελοῦσε; Πιστεύω πὼς ὄχι. Τὸ πρόβληµα δὲν 
εἶναι ν’ ἀποκαταστήσω τὴ σχέση µου µὲ τοὺς 
ἀνθρώπους. Ποτέ, ἄλλωστε, αὐτὴ δὲ χάλασε. 
Ἀλλὰ ν’ ἀποκαταστήσουν οἱ ἴδιοι τὴ σχέση 
τους µὲ τὸν ἑαυτό τους. Στὴν περίπτωση, ὅµως, 
αὐτὴ δὲν ἔχουν τόσο ἀξία τὰ γενικὰ µέτρα ποὺ 
ἔρχονται ἀπ’ ἔξω, ὅσο ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ γίνεται µέσα τους, ἡ σωστὴ ἐπανατοποθέτηση 
τοῦ καθενὸς ἀπέναντι στὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό. 

Ὁ Σύµβουλος τὰ ‘χασε πλέον ὁριστικά. 
Καὶ τότε σκέφτηκε νὰ ἐφαρµόσει τὴν παλιά, 
δοκιµασµένη τακτική του, ποὺ χρησιµοποιοῦσε 
σὲ δύσκολες στιγµές. 

- Ἐσεῖς τί λέτε; Ρώτησε µὲ προσποιητὴ 
ἀφέλεια. 

- Λέω νὰ στείλω τὸ Γυιό µου στὴ γῆ. 
- Ἀπαράδεκτο! τοῦ ξέφυγε ἡ λέξη αὐθόρµητα. 

Ταυτόχρονα ὅµως ἔνιωσε ὅτι φέρθηκε µὲ 
ἀπρέπεια. Σπεύδει νὰ διορθώσει τὸ πράγµα. 

- Ἴσως, ἦταν κάπως βιαστικὴ ἡ κρίση µου. 
Μᾶλλον δὲν ἔχω ἀντίρρηση. Ἀλλὰ θὰ πρέπει 
νὰ παρουσιαστεῖ µὲ τὴν ἀνάλογη ἐµφάνιση ποὺ 
ἐπιβάλλει ἡ θέση του. 

- Δηλαδή, ποιά; 

Χριστουγεννιάτικο ἀντιπαραµύθι        

Ἠλία Βουλγαράκη 
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- Ε, νά! Νὰ περιβληθεῖ, ἂς ποῦµε, µ’ ἕνα 
ἀστρικὸ σῶµα καὶ νὰ συνοδεύεται ἀπὸ µιὰ 
στρατιὰ ἀγγέλων. 

- Δὲ θὰ ἐκβιάσει, ὅµως, ἔτσι τὶς ἀνθρώπινες 
συνειδήσεις; 

Πάλι τὰ ἴδια, σκέφθηκε ὁ Σύµβουλος µὲ 
κάποιο ἐκνευρισµό. Ἔτσι ξαναγύρισε στὴ γνωστή 
του τακτική. 

- Ἐσεῖς πῶς βλέπετε αὐτὴ τὴν ἀποστολή; 
- Σκέφτοµαι νὰ γίνει ἄνθρωπος! 
Ἀστροπελέκι! 
- Τί εἴπατε; Ἄνθρωπος; Μὰ αὐτὸ εἶναι ἐντελῶς 

ἀσυµβίβαστο µὲ τὴν ἀξία του. Δὲν κρατήθηκε. 
Εἶναι ἀναξιοπρεπές. Καὶ πάλι δὲν κρατήθηκε. 
Πῶς τὸ σκεφτήκατε αὐτό; 

- Λέγοντας νὰ γίνει ἄνθρωπος, δὲν ἐννοῶ 
νὰ ἐµφανιστεῖ ὡς ἄνθρωπος, ἀλλὰ νὰ ὑπάρξει 
ἄνθρωπος, νὰ γεννηθεῖ ἀπὸ µία θνητὴ γυναίκα. 

Μήπως µὲ περιπαίζει; σκέφτηκε φανερὰ 
ἐνοχληµένος ὁ καλός µας Σύµβουλος. Μήπως τὸ 
κάνει γιὰ νὰ ἐλέγξει τὴ νοηµοσύνη µου; 

- Δὲν µπορῶ νὰ παρακολουθήσω τὴ σκέψη 
σας, εἶπε µὲ θιγµένη ἀξιοπρέπεια. Ἐννοεῖτε νὰ 
περάσει ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς ἐνδοµήτριας 
ζωῆς, τῆς γέννας, ἀπὸ τὴν ἀσήµαντη βρεφικὴ 
ἡλικία ἀπό… Σταµάτησε ἀπὸ φρίκη. Τὸν 
συνέφερε κάπως ἡ σκέψη πὼς ὁ Θεὸς πιθανὸν νὰ 
τὸν κοροϊδεύει. Τὸν κοιτάζει ἐξεταστικὰ µὲ µιὰ 
µατιὰ γεµάτη σηµασία. Θὰ θέλε τουλάχιστον νὰ 
µὴν πέσει ἡ ὑπόληψή του. 

Ὁ Θεὸς ἔνιωσε τὴν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἦταν κι αὐτὸς ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι. Ἀποκλεισµένος 
στὸ δικό του κόσµο. Ἕνας ὑπηρέτης ποὺ φρόντιζε 
µόνο «τὰ τοῦ Καίσαρος». Ὡστόσο συνέχισε νὰ τοῦ 
ξεδιπλώνει τὴ σκέψη του. 

- Νοµίζω ὅτι σωστὰ µὲ καταλάβατε. Λέω 
γεννηθεῖ ἀπὸ µία θνητὴ γυναίκα καὶ µάλιστα 
νὰ µὴ γεννηθεῖ στὴν Πρωτεύουσα, οὔτε στὰ 
Ἀνάκτορα, ἀλλὰ σὲ µία ἀσήµαντη πόλη, στὴ 
Βηθλεέµ, ἂς ποῦµε, µέσα σ’ ἕνα σταῦλο! 

Τὸ πράγµα εἶχε παραγίνει γιὰ τὸ Σύµβουλο. 
Ἔνιωσε ὅτι τὸν περιπαίζουν. Ἂν προσπαθοῦσε 
τουλάχιστο νὰ περισώσει τὸ κύρος του!... Πῆρε τὸ 
πιὸ σοβαρό του ὕφος καὶ εἶπε: 

- Ἐπιθυµῶ ἐξ ὀνόµατός µου, ἐξ ὀνόµατος 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων νὰ δηλώσω ὅτι διαφωνῶ 
µὲ τὴν πρότασή σας. Παρακαλῶ νὰ γραφτεῖ στὰ 
πρακτικά. 

Μὲ τὴ δήλωση αὐτὴ ἡ σύσκεψη ἔληξε. Ὁ 
Θεὸς σηκώθηκε, τὸν ξεπροβόδισε µέχρι τὴν 
πόρτα καὶ τὸν χαιρέτησε, εὐχαριστώντας τον γιὰ 
τὴ συνεργασία του. Ὁ Σύµβουλος ἔφυγε πολὺ 
συγχυσµένος κι ἀναστατωµένος. Σὲ ὅλη τὴ 
διαδροµὴ τοῦ γυρισµοῦ µιὰ ἀπορία τριβέλιζε τὸ 
µυαλό του. Πῶς µπόρεσε ὁ Θεὸς νὰ σκεφτεῖ ὅλ’ 
αὐτά, ἔστω καὶ γι’ ἀστεῖο; 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Χριστούγεννα» 
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 
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Τὰ Χριστούγεννα, ποὺ µὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ 
ἑορτάζουµε καὶ φέτος, µᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία 

νὰ ἐµβαθύνουµε στὸ Μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 
Πολλὰ καὶ ἀνεκτίµητα εἶναι τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ σέ µᾶς. 
Τὸ µεγαλύτερο ὅµως δῶρο Του εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση 
τοῦ Μονογενοῦς Του Υἱοῦ, χωρὶς τὴν ὁποία θὰ εἴµεθα 
ἀκόµη ἀπελπισµένοι αἰχµάλωτοι τοῦ διαβόλου καὶ 
τοῦ θανάτου. 

Λέγει ὁ ἁγίος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς: «Τί βάθος 
πλούτου καὶ σοφίας καὶ θείας φιλανθρωπίας! Ἔτσι 
γνωρίζει ὁ Θεὸς µὲ τὴν σοφία, τὴ δύναµη καὶ τὴν 
φιλανθρωπία Του τὰ ὀλισθήµατα ἀπὸ τὴν ἑκούσια 
παρεκτροπή µας νὰ τὰ κατασκευάζει ἀσυγκρίτως 
πρὸς τὸ καλύτερο. Διότι ἂν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δὲν 
κατέβαινε ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, ἐµεῖς δὲν θὰ εἴχαµε 
καµία ἐλπίδα νὰ ἀνέβουµε στὸν οὐρανό. Ἂν Αὐτὸς 
δὲν ἐσαρκώνετο, δὲν ἔπασχε κατὰ σάρκα, δὲν ἀνίστατο 
καὶ ἀνελαµβάνετο γιὰ χάρι µας, δὲν θὰ ἐγνωρίζαµε 
τὴν ὑπερβολικὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐµᾶς» ( Ὁµιλ. 
ιστ΄). 

Τονίζει δὲ πάλιν ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὅτι ὁ Χριστὸς 
ἐσαρκώθη «ἵνα δείξῃ τὴν τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡµᾶς ἀγάπην». 
Ἐµβαθύνοντας ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ 
σοφὸς καὶ ἀπλανὴς αὐτὸς διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας 
µας, στὶς εὐεργεσίες ποὺ προέκυψαν γιὰ τοὺς ἀνθρώπους 
ἀπὸ τὴν Σάρκωση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ἀπολυτρωτικό 
Του ἔργο, τονίζει ὅτι µὲ αὐτὴν ὁ σακρωθεὶς Κύριος 
πρῶτον µᾶς ἀνεβάζει ἀπὸ τὸ βαθύτατο χάος, στὸ ὁποῖο 
εἴχαµε πέσει, καὶ δεύτερον µᾶς ἀνυψώνει σὲ θεϊκὴ 
δόξα. Μᾶς ἐλευθερώνει δηλαδὴ ἀπὸ µία ἀδυσώπητη 
φυλακὴ καὶ µᾶς χαρίζει τὴν θεώση..[…] 

Πρέπει νὰ ὁµολογήσουµε ὅτι ἀκόµη καὶ αὐτὲς τὶς 
ἅγιες ἡµέρες δὲν ἐρχόµεθα σὲ συναίσθηση τῆς ἀπείρου 
πρὸς ἐµᾶς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Δὲν τὴν ζοῦµε σὰν τὸ πιὸ 
συγκλονιστικὸ γεγονὸς στὴ ζωὴ τοῦ κόσµου καὶ στὴν 
δική µας ζωή. Δὲν ἀνταποδίδουµε στὸν ἀγαπήσαντα 
ἡµᾶς Κύριο τὴν δική µας ἀγάπη. 

Εἶναι ἴσως ἡ µεγαλύτερη ἀποτυχία τῆς ζωῆς µας 
ὅτι δὲν νοιώθουµε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σέ µᾶς καὶ 
δὲν Τοῦ ἀνταποδίδουµε τὴν δική µας ἀγάπη. Ἔτσι 
καὶ ἡ χριστιανική µας ζωὴ φυτοζωεῖ, δὲν εἶναι µέθεξις 
Θεοῦ οὔτε ἀνάκραση τοῦ κτιστοῦ µας εἶναι µὲ τὸν 
ἄκτιστο Θεό. Ὅταν ζοῦµε τὸ µυστήριο τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ, µποροῦµε κατὰ βάθος νὰ χαιρώµεθα καὶ 
στὶς πιὸ ἀντίξοες περιστάσεις τῆς ζωῆς µας καὶ νὰ 
ἀντιµετωπίσουµε τὸν ἴδιο τὸν θάνατο µὲ ἐλπίδα. 

Οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι ὅλων τῶν αἰώνων ἔνοιωσαν 
στὸ βάθος τῆς ὑπάρξεώς τους πόσο τοὺς ἀγαπᾶ ὁ 
Θεὸς καὶ ἀγάπησαν τὸν Θεὸ ὁλοκληρωτικά. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὑπέµειναν καρτερικὰ κάθε εἴδους πόνο, στέρηση, 
βάσανο, ἄσκηση καὶ δοκιµασία γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. 

Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιὰ τοὺς 
Ἐφεσίους εἶναι προσευχὴ ὅλων τῶν Ἁγίων, ὥστε ὅλοι 
οἱ Χριστιανοὶ νὰ γνωρίσουν ἐν Χάριτι τὴν ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ ποὺ ὑπερβάλλει κάθε ἀνθρώπινη γνώση: 
«Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο γονατίζω προσευχόµενος πρὸς 
τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ… νὰ σᾶς 
δώσει κατὰ τὸν πλοῦτο τῆς δόξης Του, νὰ ἐνισχυθεῖτε 
µὲ δύναµη διὰ τοῦ Πνεύµατός Του στὸν ἐσωτερικό σας 
ἄνθρωπο, νὰ κατοικήσει ὁ Χριστὸς διὰ τῆς πίστεως 
στὶς καρδιές σας, νὰ εἶσθε ριζωµένοι καὶ θεµελιωµένοι 
στὴν ἀγάπη, γιὰ νὰ µπορέσετε νὰ καταλάβετε µαζὶ 
µὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους ποιὸ εἶναι τὸ πλάτος καὶ µῆκος 
καὶ βάθος καὶ ὕψος, καὶ νὰ γνωρίσετε τὴν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ξεπερνᾶ τὴν γνώση, γιὰ νὰ 
καταστεῖτε πλήρεις µὲ ὅλη τὴν πληρότητα τοῦ Θεοῦ» 
(βλ. Ἐφ. γ΄ 14-19). 

Μακάρι νὰ ἀξιωθοῦµε καὶ ἐµεῖς µὲ τὴν Χάρι τοῦ 
Σαρκωθέντος Κυρίου µας καὶ µὲ τὴν εὐκαιρία τῶν 
ἁγίων ἑορτῶν τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του νὰ γνωρίσουµε, 
νοιώσουµε καὶ βιώσουµε τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, 
ὥστε ὅλος ὁ Θεὸς νὰ κατοικήσει µέσα µας. 

Φανέρωση τῆς ἀπείρου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ  

Ἀρχιµ. Γεωργίου, Καθηγουµένου Ι.Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου 

16.indd   10 21/12/2009   12:42:29 ìì



ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ     τ.16     (Χριστούγεννα 2009)

  11

 Ξέσπασµα τῆς καρδιᾶς µου  

Γλυκύτατε Ἰησοῦ µου, σκέπτοµαι πόσο µὲ ἀγάπησες.

Κάτι µὲ τραβοῦσε κοντά Σου.

Πόσες φορές, τὸ γνωρίζεις, τὸ εἶδες, Σὲ ἄφησα. 

Μὲ τὴ ζωή µου τὴν ἁµαρτωλή Σοῦ ἔλεγα: δὲν σὲ ἀγαπῶ. 

Καὶ ὅµως Σύ, Κύριε, “ἐπέτασας χείρας” σ΄ ἕνα παιδὶ ἄτακτο καὶ δύστροπο. 

Ἔφτασα µέχρι τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου. 

Τὴν τελευταία στιγµὴ µὲ ἔπιανες καὶ µὲ τραβοῦσες ἀπὸ τὴν καταστροφή. 

Πολλὲς φορὲς ἔφυγα ἀπὸ κοντά Σου, κι ἄλλες τόσες φορές, Φίλε µου Καλέ,

Γλυκέ, Σύντροφε τῆς ζωῆς µου, Παρηγοριὰ τῆς ψυχῆς, 

πεφιληµένε µου καὶ ἀγαπητικὲ τῆς καρδιᾶς µου, 

µὲ δάκρυα καὶ λυγµούς Σοῦ ἔλεγα: 

“Σοὶ µόνῳ ἁµαρτάνω καὶ Σοὶ µόνῳ προσπίπτω”. 

Ἐλέησόν µε . . . καὶ µὲ ἐλεοῦσες. 

∆ὲν µποροῦσα ὅµως ποτέ, Κύριέ µου, νὰ φαντασθῶ 

Πὼς τόσο πολὺ θὰ µ΄ ἀγαποῦσες. 

Τί νὰ πῶ ; Ἐσὺ ξέρεις πιὸ πολλὰ ἀπ΄ ὅλους µας. 

Οἱ ἀναστεναγµοί µου Σοῦ τὰ λένε. 

Κύριε, Κύριε, θὰ ἀπαντήσω πὼς εἶσαι ὁ πόθος τῆς καρδιᾶς µου.

Ναί, Κύριε, Σ΄ ἀγαπῶ, παρ΄ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα στοιχεῖα µου. 

Πορεύου, Κύριε µαζί µου κάθε στιγµή ! 

† Μητροπολίτου Χαλκίδος Νικολάου Σελέντη
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Δὲν ἠξεύρω ποῖος περιπλανώµενος ραψῳδὸς 
συνέθηκε τὰ νῦν συνήθως ὑπὸ τῶν παίδων 

ἀδόµενα ᾄσµατα τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Ἁγ. 
Βασιλείου καὶ τῶν Φώτων, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦσι 
δῆθεν κατὰ γράµµα τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν, 
βρίθουσιν ὅµως κακοζήλων στίχων, οἷοι οἱ ἑξῆς:

Καὶ ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν προφήτου Ἡσαΐου 

µετὰ τῶν ἄλλων προφητῶν καὶ τοῦ Ἱερεµίου...

ὁ δεύτερος οὗτος στίχος εἶναι προδήλως διὰ τὸ 
κεχηνὸς τοῦ ρυθµοῦ:

Φωνὴ ἠκούσθη ἐν Ραµᾷ, Ραχὴλ τὰ τέκνα κλαίει,

παραµυθῆν (!) οὐκ ἤθελεν, ὅτι αὐτὰ οὐκ ἔχει (!!).

Ἢ ἐν τῷ ἄσµατι τῆς ά  τοῦ ἔτους:

Σήµερον εἶν̓  Περιτοµὴ κ’ ὑµνεῖ ἡ Ἐκκλησία,

καὶ προσκαλεῖσθε ἄρχοντες, γυναῖκες καὶ παιδία 
...

Τόσον ἀληθεύει ὅτι ὑµνεῖ ἡ Ἐκκλησία, ὥστε ἕνα 
ἢ δυὸ ὕµνους µόνον ἔχει εἰς µνήµην τῆς Περιτοµῆς, 
τοὺς λοιποὺς ἀφιεροῖ εἰς τὸν Μ. Βασίλειον.

Ἐννοεῖ ὁ ἀναγνώστης ὅτι, θέλων ἐνταῦθα νὰ 
ἐκφράσω λύπην ἐπὶ τῇ ἐκθρονίσει τῶν γνησίων 
ᾀσµάτων τοῦ λαοῦ, ἣν κατώρθωσαν τὰ κακόφωνα 
ταῦτα ῥαψωδήµατα, πολὺ ἀπέχω ἄλλως τοῦ 
νὰ θαυµάσω τὰ ἐν Ἀθήναις ἀκουόµενα δηµώδη 
ᾄσµατα:

Ἀρχιµηνιὰ κι ἀρχιχρονιά,
ψηλή µου δεντρολιβανιά, (;)
κι ἀρχι- καλός σας χρόνος (;)
ἐκκλησιὰ µὲ τ̓  ἅγιο θρόνος (!!) 
Ἅις- Βασίλης ἔρχεται
καὶ δὲν µᾶς καταδέχεται (;!!)

ἢ τὸ ἀδόµενον τῇ παραµονῇ τῶν Φώτων:

Ἀφέντη µου, πεντάφεντε, πέντε φορὲς ἀφέντη,

ἔχεις καὶ γυιὸ στὰ γράµµατα καὶ γυιὸ στὸ ψαλιτήρι 
(sic).

Ἀλλ̓  ὑπάρχουσιν, ἰδίως εἰς τὰς νήσους, ἄλλα 
κάλλιστα ᾄσµατα τοῦ λαοῦ καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν θέλω νὰ 
ἐνδιατρίψω ὀλίγον. Τινὰ τούτων ἔχουσιν ὑπόθεσιν 
ἀποκλειστικῶς τὴν ἑορτὴν τῆς ἡµέρας, ἄλλα, χωρὶς 
νὰ παρακολουθῶσι τὰ ἱερὰ κείµενα, διεξέρχονται 
τὸ θέµα µὲ ποιητικὰ χρώµατα, καὶ βοηθείᾳ τῆς 
δηµώδους legende.

Ἐννοεῖται ὅτι τὰ κατωτέρω παρατιθέµενα εἶναι 
ἁπλᾶ ἀποσπάσµατα, διότι τὰ τοιαῦτα ἄλλως 
ἀλλαχοῦ ἄδονται καὶ πολλαχῶς ἀλλοιοῦται ἀπὸ 
στόµατος εἰς στόµα ἡ ἔννοια καὶ ἡ λέξις. Τὸ τῆς 
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἔχει ὡς ἑξῆς:

Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτὴ τοῦ 
χρόνου,

ἐβγᾶτ̓  ἀκοῦστε, µάθετε, τώρα Χριστὸς γεννιέται·  

γεννιέται κι ἀνατρέφεται στὸ µέλι καὶ στὸ γάλα·  

τὸ µέλι τρῶν οἱ ἄρχοντες, τὸ γάλα οἱ 
ἀντρειωµένοι.

Τὸ τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων:

Σήµερον τὰ φῶτα κι ὁ φωτισµός

καὶ τοῦ Ἰησοῦ µας ὁ βαφτισµός. 

Σήµερα ἡ κυρά µας ἡ Παναγιά,

σπάργανα στὰ τίµια χέρια κρατεῖ

καὶ τὸν Ἅι-Γιάννη παρακαλεῖ:

«Δύνεσ̓ , Ἅι-Γιάννη <καὶ> Πρόδροµε,

γιὰ νὰ µοῦ βαφτίσεις Θεοῦ παιδὶ;» 

Ἁγιοβασιλειάτικα

Ἀλεξάνδρου Παπαδιαµάντη
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«Δύνουµαι καὶ σώνω καὶ προσκυνῶ,

γιὰ κοντοκαρτέρει ὥς τὸ πουρνό,

γιὰ ν̓  ἀνέβω ἀπάνου στοὺς οὐρανούς,

γιὰ νὰ ρίξω δρόσο καὶ λίβανο· 

ν̓  ἁγιασθοῦν οἱ βρύσες καὶ τὰ νερά,

ν̓  ἁγιασθῇ κι ἀφέντης µὲ τὴν κυρά».

Ἄλλα τῶν ᾀσµάτων ἐκφράζουσιν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ 
ἐπαίνους καὶ προσρήσεις. Τὸ ἑπόµενον τεµάχιον 
ἐκρίθη ὑπὸ πολλῶν ἀπαράµιλλον τὸ ὕψος:

Σήκω, κυρὰ µ̓, νὰ στολιστῆς, νὰ πᾶς ταχιὰ στὰ 
Φῶτα,

στὰ Φῶτα καὶ στὸν ἁγιασµὸ καὶ στὸν καλὸ τὸ 
χρόνο.

Βάλε τὸν ἥλιο πρόσωπο καὶ τὸ φεγγάρι 
ἀστήθι,

καὶ τοῦ κοράκου τὸ φτερὸ βάλ̓  το καµαροφρύδι.

Ἐπανερχόµενοι εἰς τὴν ἑορτὴν τὸν Ἁγίου 

Βασιλείου (τὴν Περιτοµὴν ἀγνοεῖ ὁ λαός, καὶ 
εὐλόγως), παραθέτοµεν τὸ κύριον τῆς ἡµέρας 
ἆσµα:

Ἅις- Βασίλης ἔρχεται ἀπὸ τὴν Καισαρίτσα,

βαστάει κόλλα καὶ χαρτί, χαρτὶ καὶ καλαµάρι.

«Βασίλη µ̓  ποῦθεν ἔρχεσαι; καὶ ποῦθε 
κατεβαίνεις;»

Ἀπὸ τὴ µάννα µ̓  ἔρχουµαι καὶ στὸ σκολειὸ 
πηγαίνω,

πάω νὰ µάθω γράµµατα, νὰ πῶ τὴν ἄλφα-βῆτα».

Καὶ στὸ ραβδί του ἀκούµπησε νὰ πῇ τὴν ἄλφα-
βῆτα,

Καὶ στὸ ραβδί, ποὺ ἦταν ξερό, χλωρὰ βλαστάρια 
πέταε

κι ἀπάνου στὰ ξεβλάσταρα περδίκια 
κελαηδοῦσαν,

ὄχι περδίκια µοναχά, µόνε καὶ περιστέρια.

Τὸ ἆσµα τοῦτο µᾶς φαίνεται θαυµάσιον ἐν 
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τῇ ἀφελείᾳ αὐτοῦ. Ἡ ἔµφυτος φιλοµάθεια τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἐν µέσῳ τοσούτων διωγµῶν 
καὶ θλίψεων ἐπιζήσασα, µετεχειρίσθη τὴν ἐπὶ παιδείᾳ 
φήµην τοῦ ἑλληνικωτάτου Ἁγίου ὡς προτροπὴν 
πρὸς τοὺς νέους πρὸς τὴν σπουδὴν καὶ µάθησιν, 
οὕτω δὲ καὶ µετὰ πολλοὺς αἰῶνας ὁ µέγας τῆς 
Καισαρείας φωστὴρ παρίσταται οἱονεὶ συγγράφων 
δευτέραν «Πρὸς τοὺς νέους Παραίνεσιν».

Τὰ ἄλλα ᾄσµατα τῆς ἡµέρας, ἀποτελοῦντα 
ὁρµαθὸν εὐχῶν καὶ ἐγκωµίων διὰ τὰ µέλη 
ἑκάστης οἰκογενείας, εἶναι οἱονεὶ συνέχεια τοῦ 
πρώτου ἐξαρτωµένη ἐκ τοῦ ἐν τῷ προτελευταίῳ 
στίχου, ὅτι τὰ «περδίκια κελαηδοῦσαν» καὶ ἰδοὺ τί 
κελαηδοῦσαν:

Γιὰ βάλε τὸ χεράκι σου

τοῦτο ἀποτείνεται πρὸς τὸν οἰκογενειάρχην:

στὴν ἀργυρῆ σου τσέπη

κι ἂν εὕρῃς γρόσα δῶσ’ µας τα, φλωριὰ µὴ τὰ 
λυπᾶσαι,

κι ἂν εὕρῃς καὶ µισὸ φλωρί, κέρνα τὰ 
παλληκάρια,

κέρνα τ̓  ἀφέντη µ̓  κέρνα τα, νὰ πιοῦνε στὴν ὑγειά 
σου,

καὶ στὴν ὑγειά σου, ἀφέντη µου, καὶ στὴν καλὴ 
χρονιά σου.

Νὰ ζήσεις χρόνια ἑκατό, διακόσα, παραπάνου,

κι ἀπ᾿ τὰ διακόσα κι ὕστερα ν̓  ἀσπρίσεις νὰ 
γεράσεις,

ν̓  ἀσπρίσεις σὰν τὸν Ἔλυµπο, σὰν τ̓  ἄσπρο 
περιστέρι,

σὰν τ̓  ἀηδονάκι ποὺ λαλεῖ, τὸ Μάη, τὸ 
καλοκαίρι.

Καὶ τί λαλεῖ τὸ ἀηδονάκι τοῦτο; Ἰδοὺ ἀκούσατε· 
λαλεῖ εὐχὰς διὰ τὰ ἄλλα µέλη τῆς οἰκογενείας:

Κυρά µου, τὸν ὑγιόκα σου, κυρά µ̓, τὸν ἀκριβό 
σου,

τὸν ἔλουζες, τὸν χτένιζες, στὸ δάσκαλο τὸν πάινες,

κι ὁ δάσκαλος τὸν ἔδερνε µὲ δυὸ κλωνάρια 
µόσκο,

µὲ τέσσαρα βασιλικό, µὲ πέντε µαντζουράνα, κτλ.

Τοσαῦτα περὶ τοῦ υἱοῦ. Ἰδοὺ τώρα καὶ περὶ τῆς 
θυγατρός:

Κυρά µ̓, τὴ δυγατέρα σου, κυρά µ̓, τὴν ἀκριβή 
σου,

γραµµατικὸς τὴν ἀγαπᾶ, πραµµατευτὴς τὴ θέλει,

κι ὁ δάσκαλος ἀπ᾿ τὸ σκολειὸ γυρεύοντας τὴν 
στέλλει.

Δὲν ἐνθυµοῦµαι δυστυχῶς τὴν συνέχειαν τοῦ 
ᾄσµατος τούτου, τὸ ὁποῖον ἤρχισε νὰ γίνεται 
περίεργον, χάρις εἰς τὰ τολµηρὰ διαβήµατα τοῦ 
δασκάλου· ἀλλ̓  εἰς τὸ µέλλον ἴσως δυνηθῶ νὰ 
συλλέξω πλείονα·  ἐπὶ τοῦ παρόντος εὔχοµαι εἰς 
τὸν ἀναγνώστην ἐν ὑγείᾳ καὶ εὐτυχίᾳ τὸ Νέον 
Ἔτος. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
«Ἐφηµερίς», 1 Ἰανουαρίου 1888

Ὁ Χριστὸς πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα

Φυτεύφτηκες ἀρχικὰ στὸν παράδεισο κι ὁ διάβολος σὲ ξερρίζωσε καὶ σ’ ἔβγαλε 

ἔξω. Ἰδοὺ ἐγὼ τώρα σὲ φυτεύω πάνω σὲ µένα τὸν Ἴδιο! Ἐγὼ θὰ σὲ βαστάξω, 

ἀντὶ γιὰ τὸ χῶµα τοῦ παραδείσου. ∆ὲν θὰ σὲ ξανανεβάσω ἁπλῶς στὸν οὐρανό. 

Ἐδῶ ἔχεις τόπο σπουδαιότερο ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ὁ ἴ διος ὁ βασιλεὺς καὶ κύριος 

τοῦ οὐρανοῦ, ἐγὼ σὲ βαστάζω. 
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Θέλω νὰ µιλήσω γιὰ τὸν ἅγιο Βασίλειο, 
ἀλλὰ νὰ µὴν πῶ τὰ συνηθισµένα ποὺ λένε 

ὅσοι γράφουνε γι’ αὐτὸν τὸν ἀληθινὰ Μέγαν ἅγιο. 
Προπάντων κάποιοι θεολόγοι φραγκοδιαβασµένοι, 
ποὺ δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει σχεδὸν καθόλου ἡ ἁγιότητά 
του κ’ ἡ κατὰ Θεὸν σοφία του, ἀλλὰ ἡ “θύραθεν” 
σοφία του, ἡ γνώση ποὺ εἶχε στὰ ἑλληνικὰ 
γράµµατα, στὴ ρητορικὴ καὶ στ’ ἄλλα ἐφήµερα 
καὶ ἐξωτερικὰ στολίδια αὐτῆς τῆς βαθειᾶς ψυχῆς, 
λησµονώντας τί γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ 
τὴν κοσµικὴ σοφία, ποὺ τὴ λέγει “µωρίαν παρὰ 
τῷ Θεῷ”. 

Γιὰ τοὺς τέτοιους, ἡ φιλοσοφία εἶναι σεβαστή, 
µάλιστα περισσότερο ἀπὸ τὴ θρησκεία κι’ ἂς θέλουνε 
νὰ τὸ κρύψουνε, ἡ ἐπιστήµη πιὸ πειστικὴ ἀπὸ τὴν 
πίστη, ἡ ἀρχαιότης πιὸ σπουδαῖο οἰκόσηµο ἀπὸ 
τὸν Χριστιανισµό. Γι’ αὐτό, ὅλα τὰ µετρᾶνε µ’ αὐτὰ 
τὰ µέτρα. Ἡ ἀξία τῶν ἁγίων Πατέρων δὲν ἔγκειται 
στὴν ἁγιότητά τους, ἀλλὰ στὸ κατὰ πόσον εἶναι δεινοὶ 
ρήτορες, δεινοὶ συζητηταί, δυνατοὶ στὸ µυαλό, µ’ ἕνα 
σύντοµον λόγο, κατὰ πόσον ἔχουνε ὅσα ἐκτιµοῦσε 
καὶ ἐκτιµᾷ ἡ ἁµαρτωλὴ ἀνθρωπότητα κι’ ὅσα εἶναι 
ἢ περιττὰ γιὰ τὸ χριστιανό, ἢ βλαβερά, κατὰ τὸ 
Εὐαγγέλιο. Μὰ δὲν πάει νὰ λέγῃ τὸ Εὐαγγέλιο! 
Αὐτοὶ οἱ διδάσκαλοι τοῦ λαοῦ δὲν ρωτᾶνε τίποτα, 
αὐτοὶ τραβᾶνε τὸ χαβά τους. 

Τὸν Παῦλο, ποὺ εἶχε πῆ χίλιες φορὲς καὶ κατὰ 
χίλιους τρόπους πὼς ἡ γλωσσικὴ ἐπιτηδειότητα 
δηλ. ἡ ρητορεία, εἶναι ψεύτικη καὶ δὲν τὴ θέλει 
ὁ Χριστός, αὐτοί, σώνει καὶ καλά, µὲ τὸ ζόρι, τὸν 
ἀνακηρύξανε “µέγαν ρήτορα”, αὐτὸν ποὺ εἶπε 
λ.χ. “οὐ γὰρ ἀπέστειλέ µε ὁ Χριστὸς βαπτίζειν, 
ἀλλ’ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα µὴ 
κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ”, καὶ ποὺ γράφει 
στοὺς Κολοσσαεῖς: “Βλέπετε (προσέξετε) µὴ τὶς 
ὑµᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ 
κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, 

κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσµου, καὶ οὐ κατὰ Χριστόν”. 
Αὐτοὶ ὅµως ποὺ ἐξηγοῦνε στὸ λαὸ τὴν Ἁγία 
Γραφή, εἶναι κουφοὶ καὶ τυφλοί, ἢ κάνουνε πὼς δὲν 
ἀκοῦνε καὶ δὲν βλέπουνε, κι’ αὐτὸν ποὺ εἶπε πὼς 
ἡ φιλοσοφία εἶναι “κενὴ ἀπάτη”, τὸν ἀνακηρύξανε 
µέγαν φιλόσοφον, στοχαστήν, τετραπέρατον 
ἐγκέφαλον “κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, 
κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσµου, καὶ οὐ κατὰ Χριστόν”. 
Θέλουνε νὰ τὸν κάνουνε “ἐφάµιλλον τῶν ἀρχαίων 
φιλοσόφων οἵτινες ἐδόξασαν τὴν ἀνθρωπότητα”, 
ὥστε νὰ ἔχῃ κι’ ὁ Χριστιανισµὸς κάποιους µεγάλους 
νόας κι’ ὄχι µοναχά τοὺς πτωχοὺς τῷ πνεύµατι, τὰ 
φτωχαδάκια, τοὺς ἀγράµµατους Ἀποστόλους, τοὺς 
ἁπλοϊκοὺς ἀσκητάδες, τοὺς εὐκολόπιστους µάρτυρες 
καὶ ἁγίους. 

Τοὺς τέτοιους ψευτοχριστιανοὺς τοὺς τρώγει ἡ 
περηφάνια, ἡ κοσµικὴ µαταιοδοξία, ἐπειδὴ εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ λέγει ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος “εἰκῇ φυσιούµενοι 
ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτῶν”, καὶ “ἐν σαρκὶ 
ὄντες” καὶ τὰ σαρκικὰ τιµῶντες, θέλουν “Θεῷ 
ἀρέσαι”. Τὸν Παῦλο ποὺ εἶπε τὸν φοβερὸ τοῦτον 
λόγο “πᾶν ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁµαρτία ἐστὶν” δηλ. 
“ὅ,τι δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν πίστη, εἶναι ἁµαρτία”, 
µὲ τὴ µικρόλογη διάνοιά τους, τὸν κατεβάσανε 
στὰ µέτρα τους, κάνοντάς τον λογοκόπο ρήτορα, 
φιλόσοφο, κοινωνιολόγο, πολιτικό, διοργανωτή, 
ψυχολόγο, παιδαγωγό, καιροσκόπο, ἐπειδὴ αὐτὰ 
καταλαβαίνουνε, κι’ αὐτὰ εἶναι οἱ πιὸ µεγάλοι 
τίτλοι ποὺ µποροῦνε νὰ φαντασθοῦνε. Μὲ πιὸ γερὰ 
λόγια καὶ πιὸ καθαρά, ζωηρὰ καὶ τρανταχτά, δὲν 
µποροῦσε νὰ τοὺς πῆ αὐτὰ τὰ πράγµατα κανένα 
στόµα, παρεκτὸς ἀπὸ τὸν Παῦλο, καὶ ὅµως δὲν 
πήρανε χαµπάρι οἱ καινούριοι γραµµατεῖς. Ἂς εἶναι 
τὰ λόγια του σὰν σφυριὰ ποὺ κοπανᾶνε τὰ ξερὰ 
καύκαλά τους, ἐκεῖνοι: τὸ γουδὶ τὸ γουδοχέρι. 

Ἄκουσε πῶς µιλᾶ ὁ Παῦλος γιὰ τὴν ἀρχαία 
σοφία: “Ἐπειδὴ (γὰρ) ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ 

Ὁ Μέγας Βασίλειος κι ὁ παραµορφωµένος 
Χριστιανισµὸς  

Κόντογλου Φώτη
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ἔγνω ὁ κόσµος διὰ τῆς σοφίας (φιλοσοφίας) τὸν 
Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς µωρίας τοῦ 
κηρύγµατος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. Ἐπειδὴ 
καὶ Ἰουδαῖοι σηµεῖον αἰτοῦσι, καὶ Ἕλληνες 
σοφίαν ζητοῦσιν, ἡµεῖς δὲ κηρύσσοµεν Χριστὸν 
ἐσταυρωµένον, Ἰουδαίοις µὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι 
δὲ µωρίαν...”. Λοιπόν, ἰδοὺ τί λέγει ὁ Παῦλος καὶ 
τί διδάσκουνε οἱ ἐξηγητὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ 
ἴδιου τοῦ Παύλου, δηλαδὴ τὴ µεµωραµένη σοφία, 
ποὺ θεωρεῖ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ µωρία. 

Δείχνω µεγάλη ἐπιµονὴ σ’ αὐτὸ τὸ ζήτηµα, γιατί 
αὐτοὶ ποὺ θέλουνε νὰ νοθέψουνε τὸ κατακάθαρο 
νερὸ τοῦ Εὐαγγελίου, “τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν τὸ 
ἁλλόµενον εἰς ζωὴν αἰώνιον”, µὲ τὰ βαλτόνερα τῆς 
γνώσης καὶ τῆς ἀρχαίας φιλοσοφίας ποὺ πίνανε 
κεῖνον τὸν καιρὸ οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι, “οἱ 
µὴ ἔχοντες ἐλπίδα”, χωρὶς νὰ ξεδιψάσουνε, αὐτοὶ 
λοιπὸν οἱ τυφλοὶ ὁδηγοὶ στραβώνουνε τὸν κόσµο, 
καὶ γίνουνται αἰτία µὲ τὶς θεωρίες τους νὰ πέφτουνε 
οἱ νέοι στὴν ἀπιστία, γιατί ψυχὲς ποὺ θρέφονται 
µὲ τὴν “κενὴ ἀπάτη”, ποῦ θὰ καταντήσουνε παρὰ 
στὴν ἀπιστία, ὁµολογηµένη ἢ ἀνοµολόγητη;

Ὅλα αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὸν παραµορφωµένο 
Χριστιανισµὸ ποὺ µαθαίνουν ὅσοι δασκαλεύονται 
στὰ πανεπιστήµια τῆς Δύσης, ποὺ εἶναι ἡ πατρίδα 
τοῦ ὀρθολογισµοῦ καὶ τοῦ οὑµανισµοῦ, κ’ ὕστερα 
τὸν φέρνουνε αὐτὸ τὸν ὀρθολογιστικὸ Χριστιανισµὸ 
σ’ ἐµᾶς. Γιατί ἔχουµε τὴν κατάρα νὰ µαθαίνουνε 
ὅλα τὰ δικά µας ἀπὸ τοὺς ξένους, ἀκόµα καὶ τὴν 
ἀρχαία γλῶσσα.

Γυρίζω πάλι στὸν Παῦλο, γιὰ νὰ πάρω ἀπ’ αὐτὸν 
κι’ ἄλλα θεόπνευστα λόγια ποὺ βγάζουνε ψεῦτες 
αὐτοὺς τοὺς φραγκοσπουδασµένους οὑµανίστες 
ψευτοχριστιανούς. Καὶ παίρνω ὅλο λόγια τοῦ 
Παύλου, γιατί σ’ αὐτὸν τὸν ἅγιο φανερώνουνε τὴν 
περισσότερη ἐκτίµησή τους, ἐπειδή, µὲ τὰ µέτρα 
ποὺ τὸν κρίνουνε, βρίσκουνε σ’ αὐτὸν περισσότερη 
ἐγκόσµια γνώση, κοινωνικὴ δραστηριότητα, 
ρητορικὴ δεινότητα, µεθοδικότητα, ψυχολογικὴ 
ὀξύτητα, κι’ ἕνα σωρὸ ἄλλα τέτοια ποὺ τὰ ἐκτιµοῦνε 
πολύ, χωρὶς νὰ µποροῦνε νὰ δοῦνε οἱ θεότυφλοι πὼς 
ὁ Παῦλος εἶναι ὁ µεγαλύτερος καὶ σφοδρότερος 
ἐχθρὸς καὶ κατακριτὴς τῆς στραβῆς ἀντίληψης ποὺ 
ἔχουνε γιὰ τὴ χριστιανικὴ θρησκεία.

Γράφει λοιπὸν ὁ θεόγλωσσος Παῦλος καὶ ρωτᾷ: 
“Ποῦ σοφός; Ποῦ γραµµατεύς; Ποῦ συζητητὴς τοῦ 
αἰῶνος τούτου; (δηλ. τῆς κοσµικῆς σοφίας). Οὐχὶ 
ἐµώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσµου τούτου;” 
Σὰν νὰ λέγη: “Ποιὸς ἀπὸ τοὺς σοφούς τοῦ κόσµου 
τούτου, ἀπὸ τοὺς φιλοσόφους καὶ τοὺς δεινοὺς 
συζητητάς, µὲ τὴ διαλεκτική τους, θὰ µπορέση νὰ 
συζητήση, ἢ κἄν νὰ καταλάβη αὐτὰ ποὺ λέµε ἐµεῖς 
οἱ µωροί, ἐµεῖς ποὺ δὲν γνωρίζουµε τὰ µαστορικὰ 
γυρίσµατα τῆς διαλεκτικῆς, ἐµεῖς οἱ ἀπαίδευτοι 
ἀνατολίτες, κι’ ὄχι κατὰ βάθος ἐµεῖς, ἀλλὰ αὐτὰ 
ποὺ λέγει τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον µὲ τὸ στόµα µας;” 

Καὶ παρακάτω γράφει: “Σοφίαν δὲ λαλοῦµεν 
ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, 
οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, τῶν 
καταργουµένων”. Ποιοὶ εἶναι οἱ ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος 
τούτου, οἱ καταργούµενοι, παρὰ οἱ φιλόσοφοι κ’ οἱ 
ρήτορες κ’ οἱ ἄλλοι λογῆς-λογῆς µαστόροι τῆς 
κοσµικῆς λογοτεχνίας, ποὺ τὰ σκοτεινὰ φῶτα 
τους, λένε οἱ τυφλοὶ διδάσκαλοι τοῦ λαοῦ πὼς 
χρειάζονται στὸ χριστιανό, σὰν νὰ µὴν τοὺς φθάνη 
τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ λέγει “ἂν τὸ φῶς 
ποὺ ἔχουνε µέσα τους (οἱ τέτοιοι) εἶναι σκοτάδι, τὸ 
σκοτάδι τους πόσο πρέπει νὰ εἶναι;”

Λοιπόν, κατὰ τὸ πνεῦµα “τοῦ αἰῶνος τούτου 
τοῦ καταργουµένου” ἑορτάζουνε καὶ δοξάζουνε καὶ 
τὸν ἅγιον Βασίλειον, ὄχι σὰν ἅγιον καὶ ἀγωνιστὴ 
τῆς ἀληθινῆς θρησκείας, ἀλλὰ σὰν συγγραφέα 
“καλλιεπῶν συγγραµµάτων”, “σοφὸν ἠθικολόγον 
καὶ παιδαγωγόν, λάτρην τῆς ἑλληνικῆς σοφίας”.

Ἀλλὰ πόσο σύµφωνος εἶναι ὁ ἅγιος µὲ κείνους 
ποὺ τὸν δοξάζουνε γιὰ τὴν ἑλληνοµάθειά του καὶ 
γιὰ τὴν ἐκτίµηση ποὺ εἶχε στὴν ἀρχαία σοφία, τὸ 
φανερώνουνε τὰ παρακάτω λόγια ἀπὸ µία ἐπιστολὴ 
ποὺ ἔγραψε στὸν Εὐστάθιο ἐπίσκοπο Σεβαστείας:

“Ἐγώ, γράφει, ἀφοῦ ξόδεψα πολὺν καιρὸν στὰ 
µάταια πράγµατα, κι’ ἀφοῦ ὅλη σχεδὸν τὴ νεότητά 
µου τὴ χάλασα µὲ τὸ νὰ κοπιάζω γιὰ πράγµατα 
ἀνώφελα (ἀδιαφόρετα), καταγινόµενος νὰ µελετῶ 
τὰ µαθήµατα τῆς “παρὰ τοῦ Θεοῦ µωρανθείσης 
σοφίας”, ἐπειδὴ κάποτε ξύπνησα σὰν νὰ κοιµόµουνα 
σὲ βαθὺν ὕπνο, καὶ ἄνοιξα τὰ µάτια µου στὸ 
θαυµαστὸ φῶς τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου κ’ 
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εἶδα καλὰ πὼς ἤτανε ἄχρηστη “ἡ σοφία τῶν 
ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουµένων”, 
ἀφοῦ ἔκλαψα πολὺ γιὰ τὴν ἐλεεινὴ ζωή µου, 
παρακαλοῦσα τὸ Θεὸ νὰ µὲ χειροκρατήση γιὰ 
νὰ φωτισθῶ στὰ δόγµατα τῆς εὐσέβειας. Καὶ πρὶν 
ἀπ’ ὅλα προσπάθησα νὰ ἀποκτήσω κάποια ἠθικὴ 
διόρθωση, ἐπειδὴ εἶχε πάθει µεγάλη διαστροφὴ 
ἡ ψυχή µου ἀπὸ τὴ συναναστροφή µου µὲ τοὺς 
κακοὺς ἀνθρώπους. Διάβασα λοιπὸν τὸ Εὐαγγέλιο, 
καὶ σὰν εἶδα πὼς ἐκεῖ µέσα εἶναι γραµµένο πὼς 
συντείνει πολὺ στὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου τὸ νὰ 
πουλήση τὰ ὑπάρχοντά του καὶ νὰ τὰ µοιράση 
στοὺς φτωχοὺς ἀδελφούς του καὶ νὰ ζῇ χωρὶς νὰ 
φροντίζῃ καθόλου γιὰ τούτη τὴ ζωή, καὶ νὰ µὴν 
προσηλώνεται ἡ ψυχὴ στὰ ἐπίγεια ἀπὸ καµµιὰ 
συµπάθεια, παρακαλοῦσα νὰ εὕρω κάποιον ἀπὸ 
τοὺς ἀδελφοὺς ποὺ νὰ διάλεξε αὐτὸν τὸ δρόµο στὴ 
ζωή του, ὥστε, µαζὶ µ’ αὐτόν, νὰ ταξιδέψω καὶ 
νὰ περάσω τούτη τὴν περαστικὴ φουρτούνα τῆς 
ζωῆς”.

Ἀλλὰ ποιὸς δίνει σηµασία σ’ αὐτὰ ποὺ λέγει 
ὁ Μέγας Βασίλειος; Ἐµεῖς κάναµε ἕνα δικό 
µας Χριστιανισµό, ἕνα βολικό, ἕναν ἀνθρωπινὸ 
καὶ λογικὸ Χριστιανισµό, ὅπως λέγει ὁ µεγάλος 
Ἱεροεξεταστὴς τοῦ Ντοστογιέφσκη, γιατί ὁ 

Χριστιανισµὸς ποὺ δίδαξε ὁ Χριστὸς εἶναι 
ἀνεφάρµοστος, ἀπάνθρωπος. Ἐµεῖς, ἀντὶ ν’ 
ἀνέβουµε πρὸς τὸν Χριστό, ποὺ λέγει “ἐγὼ σὰν 
ὑψωθῶ, θὰ σᾶς τραβήξω ὅλους πρὸς ἐµένα”, τὸν 
κατεβάσαµε ἐκεῖ ποὺ βρισκόµαστε ἐµεῖς, καὶ κάναµε 
ἕνα Χριστιανισµὸ σύµφωνο µὲ τὶς ἀδυναµίες µας, 
µὲ τὰ πάθη µας, µὲ τὶς κοσµικὲς φιλοδοξίες µας, 
καὶ δώσαµε καὶ στοὺς ἁγίους τὰ προσόντα ποὺ 
ἐκτιµοῦµε καὶ ποὺ θαυµάζει ἡ ὑλοφροσύνη µας, 
τοὺς κάναµε φιλοσόφους, ρήτορας, πολιτικούς, 
ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς, 
ἐπιστήµονες κ.λπ. Ὁ µεγάλος Ἱεροεξεταστής, σὰν 
πήγανε µπροστά του τὸν Χριστὸ (ποὺ πρόσταξε 
νὰ τὸν πιάσουνε, ἐπειδὴ ξανακατέβηκε στὴ γῆ καὶ 
τὸν ἀκολουθοῦσε ὁ κόσµος), τοῦ εἶπε: “Τὸν καιρὸ 
ποὺ ἦρθες στὸν κόσµο ἔφερες στοὺς ἀνθρώπους µιὰ 
θρησκεία σκληρή, ἀνεφάρµοστη, ἀπάνθρωπη. Ἐµεῖς 
τὴν κάναµε βολική, ἀνθρωπινή. Τί ξαναῆρθες νὰ 
κάνῃς πάλι στὸν κόσµο; Νὰ µᾶς τὴ χαλάσης, µόλις 
τὴ βάλαµε στὸ δρόµο; Γι’ αὐτό, θὰ διατάξω νὰ σὲ 
κάψουνε ἐν ὀνόµατί σου, σὰν αἱρετικόν”.

Ὁ βολικός, ὁ ἀνθρωπινὸς Χριστιανισµός, αὐτὸ 
τὸ ἀνθρώπινο κατασκεύασµα, εἶναι ἡ συχαµερὴ 
παραµόρφωση ποὺ ἔπαθε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὴν 
πονηρὴ ὑλοφροσύνη τῆς σαρκός.

 (ἀπὸ τὸ Γίγαντες ταπεινοί, Ἀκρίτας 2000) 

  Μιὰ φιλικὴ γωνιὰ στὸ διαδίκτυο

www.agiazoni.gr

µοιραστεῖτε την µαζί µας
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Εἶναι παλιὸ τὸ ἔθιµο: τὴν παραµονὴ τοῦ 
Νέου Ἔτους, ὅταν τὸ ρολόι κτυπήσει 

µεσάνυχτα, σκεφτόµαστε τὶς ἐπιθυµίες µας γιὰ 
τὸ νέο ἔτος καὶ προσπαθοῦµε νὰ εἰσέλθουµε στὸ 
ἄγνωστο µέλλον µ’ ἕνα ὄνειρο, προσδοκώντας 
ταυτόχρονα τὴν ἐκπλήρωση κάποιας ἀγαπητῆς 
µας ἐπιθυµίας. 

Σήµερα, γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ βρισκόµαστε 
µπροστὰ σ’ ἕνα νέο ἔτος. Τί ἐπιθυµοῦµε γιὰ 
τοὺς ἴδιους, γιὰ τοὺς ἄλλους, γιὰ τὸν καθένα; 
Ποιὸ εἶναι τὸ τέλος ὅλων µας τῶν ἐλπίδων; Ἡ 
ἀπάντηση εἶναι µονίµως ἡ ἴδια αἰώνια λέξη: 
εὐτυχία. Εὐτυχὲς τὸ Νέο Ἔτος! Εὐτυχία γιὰ τὸ 
Νέο Ἔτος! Ἡ ἰδιαίτερη εὐτυχία ποὺ ἐπιθυµοῦµε 
εἶναι φυσικὰ διαφορετικὴ καὶ προσωπικὴ γιὰ 
τὸν καθένα, ἀλλὰ ὅλοι µας µετέχουµε στὴν 
κοινὴ πίστη πὼς αὐτὸ τὸ ἔτος ἡ εὐτυχία θὰ µᾶς 
πλησιάσει, πὼς µποροῦµε νὰ ἐλπίσουµε σ’ αὐτὴ 
µὲ προσδοκία. 

Πότε ὅµως εἶναι κάποιος ἀληθινὰ 
εὐτυχισµένος; Μετὰ ἀπὸ αἰῶνες ἐµπειρίας 
καὶ γνώσης σχετικὰ µὲ τὸν ἄνθρωπο, δὲν 
µποροῦµε πλέον νὰ ἐξισώσουµε τὴν εὐτυχία 
µὲ ὁποιοδήποτε ἐξωτερικὸ γνώρισµα, π.χ. 
χρήµατα, ὑγεία, ἐπιτυχία κλπ. Γνωρίζουµε 
πὼς τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτὰ δὲν ἀνταποκρίνεται 
πλήρως σ’ αὐτὴ τὴ µυστηριώδη καὶ πάντοτε 
φευγαλέα ἔννοια τῆς εὐτυχίας. Εἶναι σαφὲς 
πὼς ἡ φυσικὴ ἄνεση φέρνει εὐτυχία, ἀλλὰ καὶ 
ἄγχος. Ἡ ἐπιτυχία φέρνει εὐτυχία, ἀλλὰ καὶ 
φόβο. Εἶναι ἐκπληκτικὸ πὼς ὅσο περισσότερη 
ἐξωτερικὴ εὐτυχία διαθέτουµε, τόσο περισσότερο 
εὔθραυστη γίνεται καὶ πιὸ ἀτίθασος ὁ φόβος 
πὼς θὰ τὴ χάσουµε καὶ θὰ µείνουµε µὲ ἄδεια 
χέρια. Πιθανῶς αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ 

εὐχόµαστε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο «µία νέα εὐτυχία» 
γιὰ τὸ Νέο Ἔτος. Ἡ «παλιὰ» εὐτυχία ποτὲ δὲν 
πραγµατοποιήθηκε, κάτι πάντοτε ἔλειπε. Τώρα 
ὅµως ἀτενίζουµε ξανὰ µπροστὰ µας µὲ µία 
εὐχή, ἕνα ὄνειρο, µία ἐλπίδα... 

Χριστὲ καὶ Παναγία! Τὸ εὐαγγέλιο πρὶν 
ἀπὸ πάρα πολὺ καιρὸ εἶχε καταγράψει τὴν 
ἱστορία ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ πλούτισε, ἔκτισε 
καινούριες ἀποθῆκες γιὰ νὰ ἀποθηκεύσει τὰ 
ἀγαθά του, καὶ ἀποφάσισε πὼς πλέον εἶχε ὅλα 
τὰ ἀναγκαῖα ποὺ ἐγγυῶντο τὴν εὐτυχία του! 
Εἶχε ἄνεση καὶ µέσα. Ἐκείνη ὅµως τὴ νύχτα 
ἄκουσε: «ἄφρων, ταύτη τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου 
ἀπαιτοῦσιν ἀπό σου, ἃ δὲ ἠτοίµασας τίνι ἔσται;» 
(Λουκ. 12, 20). 

Ἡ σταδιακὴ συνειδητοποίηση ὅτι τίποτε δὲν 
µπορεῖ νὰ κρατηθεῖ, πὼς µπροστὰ µας βρίσκεται 
ὁ ἀναπόφευκτος θάνατος καὶ ἡ φθορά, εἶναι 
τὸ δηλητήριο ποὺ δηλητηριάζει τὴ µικρὴ καὶ 
περιορισµένη εὐτυχία ποὺ διαθέτουµε. Αὐτὸς 
εἶναι σίγουρα καὶ ὁ λόγος γιὰ τὴ συνήθεια 
ποὺ ἔχουµε νὰ κάνουµε τέτοιο σαµατὰ καὶ 
θόρυβο, φωνάζοντας καὶ γελώντας, καθὼς 
τὸ ρολόι κτυπάει δώδεκα τὴν παραµονὴ τοῦ 
Νέου Ἔτους. Φοβούµαστε νὰ µείνουµε µόνοι 
καὶ σιωπηλοί, καθὼς τὸ ρολόι κτυπάει σὰν τὴν 
ἀνελέητη φωνὴ τῆς µοίρας: πρῶτο κτύπηµα, 
δεύτερο, τρίτο καὶ συνεχίζει, τόσο ἀδυσώπητα, 
ὁµοιόµορφα, τόσο τροµακτικὰ µέχρι τέλους. 
Τίποτε δὲν µπορεῖ νὰ τὸ ἀλλάξει, τίποτε νὰ τὸ 
σταµατήσει. 

Ἔτσι ἔχουµε δύο πολὺ βαθεῖς καὶ ἀκατάλυτους 
ἄξονες τῆς ἀνθρώπινης συνείδησης: φόβος καὶ 
εὐτυχία, ἐφιάλτης καὶ ὄνειρο. Ἡ καινούρια 

Τὸ νέο ἔτος

 Ἀλεξάνδρου Σµέµαν        
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εὐτυχία ποὺ ὀνειρευόµαστε τὴν παραµονὴ τοῦ 
Νέου Ἔτους θὰ µπορέσει τελικὰ νὰ ἠρεµήσει, 
νὰ σκορπίσει καὶ νὰ κατανικήσει τὸ φόβο; 
Ὀνειρευόµαστε µιὰ εὐτυχία στὴν ὁποία νὰ 
µὴν παραµονεύει ὁ φόβος βαθιὰ µέσα της, ἕνας 
φόβος ἀπὸ τὸν ὁποῖο προσπαθοῦµε πάντοτε νὰ 
προφυλαχθοῦµε, πίνοντας, ἢ µὲ τὸ νὰ εἴµαστε 
συνεχῶς ἀπασχοληµένοι, περιβαλλόµενοι ἀπὸ 
θόρυβο. Ἡ σιγὴ ὅµως αὐτοῦ τοῦ φόβου εἶναι 
ἰσχυρότερη ἀπὸ κάθε ἄλλο θόρυβο. «Ἄφρων»! 
Μάλιστα, τὸ ἀθάνατο ὄνειρο τῆς εὐτυχίας εἶναι 
ἐκ φύσεως ἀνόητο σ’ ἕναν κόσµο µολυσµένο 
ἀπὸ φόβο καὶ τὸ θάνατο. 

Ἀκόµη καὶ στὶς ἀνώτερες στιγµὲς τοῦ 
ἀνθρώπινου πολιτισµοῦ, οἱ ἄνθρωποι τὸ 
γνωρίζουν καλά. Μποροῦµε νὰ νιώσουµε τὴ 
θλίψη καὶ τὴ θλιβερὴ ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὰ 
λόγια τοῦ µεγάλου ποιητῆ Ἀλέξανδρου Πούσκιν, 
ποὺ τόσο πολὺ ἀγαποῦσε τὴ ζωή, ὅταν ἔγραφε: 

«Δὲν ὑπάρχει εὐτυχία στὸν κόσµο». Ὄντως, µία 
βαθιὰ θλίψη διαπερνᾶ κάθε γνήσια τέχνη. Μόνο 
χαµηλά, στὸν πάτο τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισµοῦ, 
τὰ πλήθη ξετρελαίνονται µὲ τὸ θόρυβο καὶ τὶς 
φωνές, ὡς ἐὰν ὁ θόρυβος καὶ τὰ θορυβώδη 
πάρτυ θὰ µποροῦσαν νὰ φέρουν τὴν εὐτυχία. 

«Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς 
τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, 
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν» (Ἰωαν. 1,4-
5). Αὐτὸ ποὺ ὑπονοεῖ αὐτὴ ἡ φράση εἶναι πὼς 
τὸ φῶς δὲν µπορεῖ νὰ καταποθεῖ ἀπὸ τὸν φόβο 
καὶ τὸ ἄγχος, δὲν µπορεῖ νὰ σκορπισθεῖ ἀπὸ 
τὴ λύπη καὶ τὴν ἀπελπισία. Νὰ µποροῦσαν 
οἱ ἄνθρωποι, σ’ αὐτή, σ’ αὐτὴ τὴ µάταιη δίψα 
γιὰ στιγµιαία εὐτυχία, νὰ ἔβρισκαν µέσα τους 
τὴ δύναµη νὰ σταµατήσουν, νὰ σκεφτοῦν, νὰ 
ἀτενίσουν τὰ βάθη τῆς ζωῆς! Νὰ µποροῦσαν νὰ 
ἀκούσουν τὰ λόγια, τὴ φωνὴ ποὺ τοὺς καλεῖ 
αἰώνια µέσα σ’ αὐτὰ τὰ βάθη. Ἂς γνώριζαν 
µόνο τί εἶναι ἀληθινὴ εὐτυχία. «Τὴν χαρὰν 
ὑµῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑµῶν» (Ἰωαν. 16, 22). 
Δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ὀνειρευόµαστε ὅταν τὸ 
ρολόι κτυπήσει µεσάνυκτα; Τὴ χαρὰ ποὺ κανεὶς 
δὲν µπορεῖ νὰ ἀφαιρέσει. Πόσο σπάνια ὅµως 
φτάνουµε σὲ τέτοια βάθη! Πόσο τὰ φοβόµαστε 
γιὰ κάποιο λόγο καὶ τὰ παραµερίζουµε: «Ὄχι 
σήµερα, ἀλλὰ αὔριο, ἢ µεθαύριο, θὰ στρέψω 
τὴν προσοχὴ στὰ οὐσιώδη καὶ αἰώνια, µόνο, 
ὄχι σήµερα. ὑπάρχει καιρός». 

Ὁ καιρὸς ὅµως στὴν πραγµατικότητα εἶναι 
τόσο λίγος. Μόνο στιγµὲς περνοῦν πρὶν τὸ βέλος 
τοῦ χρόνου σφυρίξει πετώντας πρὸς τὸ µοιραῖο 
στόχο. Γιατί καθυστεροῦµε; Ἐπειδὴ ἀκριβῶς 
ἐδῶ, ἀνάµεσά µας, δίπλα µας, στέκεται Κάποιος: 
«ἰδοὺ ἔστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω» (Ἀποκ. 
3, 20). Ἂν µόνο παραµερίζαµε τὸ φόβο µας 
καὶ Τὸν κοιτάζαµε, θὰ βλέπαµε ἕνα τέτοιο, µία 
τέτοια χαρά, καὶ µία τέτοια περίσσεια ζωῆς, ποὺ 
σίγουρα θὰ καταλαβαίναµε τὸ νόηµα αὐτῆς τῆς 
φευγαλέας καὶ µυστηριώδους λέξης «εὐτυχία». 

    Ἑορτολόγιο,, Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 
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 Μία ἀπό τίς µεγαλύτερες γιορτές τῆς 
Παναγίας, στήν ὁποία – δυστυχῶς - δέν 

δίνοµε καί τόση σηµασία, εἶναι ἡ «Σύναξή» Της, στίς 
26 Δεκεµβρίου. Τήν ἑποµένη ἀκριβῶς τῆς µεγάλης 
ἡµέρας τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ 
Ἐκείνην, πού εἶναι ἡ Αἰτία τῆς χριστουγεννιάτικης 
Χαρᾶς µας. Τιµᾶµε Ἐκείνην, πού - µέ τόν σκληρό 
ἀγῶνα Της - ἀξιώθηκε νά «κατεβάσει» στόν κόσµο 
τόν Χριστό.

Ὁ Χριστός καταδέχθηκε νά γεννηθῆ µέσα στήν 
δυσωδία ἑνός σταύλου, γιά νά µᾶς δείξει ὅτι δέν Τόν 
ἐνοχλεῖ τόσο ἡ κοπριά τῶν ζώων, ὅσο ἡ «κοπριά» 
τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή ἡ δυσωδία τῆς 
ἁµαρτίας, τόσους αἰῶνες, Τόν ἔκανε νά ἀποστρέφει 
ἀκόµη καί τό βλέµµα Του ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Καί βρέθηκε µιά νέα κοπέλα, νά ἔχει τόσο 
εὐωδιάσει τόν ἑαυτό Της, ὥστε νά κάνει τόν Χριστό, 
ὄχι ἁπλῶς νά στρέψει τό βλέµµα Του σ’ Αὐτήν, 
ἀλλά νά τήν κάνει Μητέρα Του. Καί - ἐξ αἰτίας Της 
– νά κατέλθει στήν γῆ, γιά νά µᾶς σώσει ὅλους.

Τά Χριστούγεννα εἶναι καρπός αὐτοῦ τοῦ ἄθλου 
τῆς Παναγίας. Ποιός ἦταν ὁ ἆθλος τῆς Παναγίας; Τό 
ὅτι, ζώντας µέσα σέ µιά κοινωνία - βόθρο, πάλαιψε 
σκληρά, γιά νά κρατήσει τόν ἑαυτό Της καθαρό καί 
ἀµόλυντο ἀπό κάθε βρωµιά.

Ἡ βρωµιά τῆς ἐποχῆς τῆς Παναγίας ἦταν δύο 
εἰδῶν:

α. ἡ µπόχα τῆς εἰδωλολατρείας τοῦ λεγόµενου 
«ἐθνικοῦ» κόσµου, καί 

β. ἡ µούχλα τῆς ὑποκρισίας τῶν θρησκευοµένων 
Ἑβραίων· µιά µούχλα πού ἔβγαινε ἀπό τήν 
νερόβραστη εὐσέβειά τους.

Μέσα σ’ αὐτήν τήν διπλῆ δυσωδία, ἡ Παναγία 
δέν ἐπέλεξε τήν «εὔκολη» λύση τῶν πολλῶν, πού 
ἀκόµη καί σήµερα λένε: «Βολέψου, καϋµένε, ὅπως-
ὅπως στήν κοπριά. Σιγά-σιγά θά σοῦ ἀρέσει! Ἐξ 
ἄλλου, ὅλοι ἔτσι κάνουν. Ποιός εἶσαι ἐσύ, πού θά 
γυρίσεις τόν κόσµο ἀνάποδα; Ἐξ ἄλλου, καί νά 
θέλεις, ὁ κόσµος δέν θά σ’ ἀφήσει νά ἁγιάσεις!»

Ἡ Παναγία ὅµως διάλεξε τόν δύσκολο δρόµο 
τῆς ἀντίστασης. Καί ἀφοῦ ἐµπιστεύθηκε τόν ἑαυτό 
Της στήν φωτισµένη κρίση τῶν ἁγίων γονιῶν Της, 
µπῆκε ἀπό µικρή σέ µοναστήρι, στόν Ναό. Ἐκεῖ πού 
τήν ἀφιέρωσαν οἱ ἅγιοι γονεῖς της. Καί ὅσο περνοῦσε 
ὁ καιρός, τόσο καταλάβαινε, ὅτι τό πρῶτο βῆµα, γιά 
νά ἀντισταθῆς στήν σαπίλα, εἶναι τό νά κρατᾶς τά 
αἰσθητήριά σου καθαρά: Καθαρά µάτια, καθαρό 
στόµα, καθαρά αὐτιά, καθαρό σῶµα. 

Μέ ἄρρωστα αἰσθητήρια, δέν αἰσθάνεσαι οὔτε 
τήν διαφορά τῆς εὐωδίας ἀπό τήν δυσωδία, οὔτε 
τήν διαφορά τοῦ φωτός ἀπό τό σκοτάδι, οὔτε τήν 
διαφορά τῆς φωνῆς τῆς ἀλήθειας ἀπό τά γλυκόλογα 
τῆς ἀπάτης καί τοῦ ψεύδους.

Ἡ Παναγία, ὅσο καιρό ἔµεινε στό µοναστήρι, 
στόν Ναό τοῦ Σολοµῶντος, δέν ἔκανε ... διακοπές. 
Δούλευε ἀδιάκοπα πάνω στόν ἑαυτό Της, 
προσπαθώντας µέ νύχια καί µέ δόντια νά κρατήσει 
τήν ἐλευθερία της ἀπό πάθη σώµατος καί ψυχῆς. Καί 
αὐτή τήν ἐλευθερία της τήν διασφάλιζε ἐπιµένοντας 
καθηµερινά στήν πιό ἐπαναστατική πράξη, πού 
µπορεῖ νά κάνει ὁ ἄνθρωπος πάνω στήν γῆ: τήν 
πράξη τῆς προσευχῆς. Ἡ Παναγία, περισσότερο ἀπό 
κάθε ἄλλον ἅγιο, µᾶς ἔµαθε πώς ἡ πιό παλληκαρίσια 
πράξη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, τό νά µάθει νά γονατίζει 
σωστά µπροστά στόν ἕνα Ἀληθινό Θεό.

Γιά τό πόσο γονάτιζε ἡ Παναγία, µᾶς µαρτυρεῖ 
ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ ὁποῖος ἐψηλάφησε τήν 
βαθουλωµένη ἀπό τά γόνατα τῆς Παναγίας πέτρα 
στόν τόπο τῆς προσευχῆς Της.

◦ Ἄς γονατίζωµε κι ἐµεῖς, κουράζοντας λίγο τό 
σῶµα µας στήν προσευχή.

◦ Ἄς πάψωµε νά ἐπικαλούµαστε τήν εὔκολη 
δικαιολογία: «Δέν µ’ ἀφήνει ὁ κόσµος νά ἁγιάσω».

◦ Ἄς εἰσπνέουµε συχνότερα τό ἄρωµα τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ, µελετώντας τό Εὐαγγέλιό Του.

Γιά νά γεννηθῆ ὁ Χριστός στίς καρδιές µας, 
χρειάζεται νά τοῦ δώσουµε περισσότερο χρόνο καί 
καθαρότερο τόπο.  

∆ῶσε χρόνο καὶ τόπο
Ἀρχιµ. Βαρνάβα Λαµπρόπουλου
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«Ἐὰν τὸ Πάσχα εἶναι ἡ λαµπροτάτη τοῦ 
Χριστιανισµοῦ ἑορτή, τὰ Χριστούγεννα 

βεβαίως εἶναι ἡ συγκινητικωτάτη» γράφει στὴν 
Ἐφηµερίδα τῆς 25ης Δεκεµβρίου τοῦ 1887 ὁ 
Ἀλέξανδρος Παπαδιαµάντης. Γιὰ τὸν πεζογράφο 
Παπαδιαµάντη διόλου τυχαῖα ὁ Μαλακάσης 
δήλωνε ὅτι εἶναι ὁ καλύτερος ποιητὴς ποὺ 
γνώρισε. Ἀλλὰ ὁ Παπαδιαµάντης ἔγραφε καὶ 
ποιήµατα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἀναφέρεται στὸν ναὸ 
τῆς Γεννήσεως, τόσο ἀπαράµιλλα εἰκονιζόµενο 
στὸ διήγηµα «Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο» (1892):

Μὲ χρόνους µὲ καιροὺς καὶ ἥµισυ καιροῦ,
κάποιος ἀµαθής, ἁµαρτωλὸς χυδαῖος,
καµµία γυναίκα τοῦ λαοῦ πτωχὴ
σ̓  ἐνθυµεῖται κι ἔρχεται νὰ σοῦ φέῤ
ὄχι χρυσόν, ἀλλὰ ὀλίγο λιβάνι,
ἕνα κερί, κι ὀλίγο λάδι στὴν µποτίλια
σ̓  ἐσὲ ποὺ εἶσαι ὅλων ὁ δοτήρ.

Ἂν ὁ Παπαδιαµάντης (ἀλλὰ καὶ ὁ 
Μωραϊτίδης) πηγάζουν ἀπὸ τὴν ὑµνογραφία τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς λατρευτικῆς ἐµπειρίας καὶ τῆς 
βαθύρριζης ἀπήχησής της στὸ συλλογικὸ σῶµα, 
ὅµως καὶ οἱ δυὸ διαπιστώνουν ὅτι ἡ νεοελληνικὴ 
συνθήκη διαµορφώνεται µέσα στὰ ὅρια τοῦ 
νεωτερικοῦ κόσµου, ἀποµακρυνόµενη ἀπὸ τὸν 
πυρήνα τῆς Γιορτῆς, ὡς ἀναφορᾶς νοήµατος. 
Πάντως στὴν πεζογραφία µας, καὶ µάλιστα στὴ 
διηγηµατογραφία, οἱ χριστουγεννιάτικες ἱστορίες 
ἔχουν διαµορφώσει ὁλόκληρο ξεχωριστὸ εἶδος, 
µὲ ἐξαιρετικὰ ἐπιτεύγµατα. Δειγµατοληπτικὰ 
ὑπενθυµίζουµε ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν δυὸ 
παραπάνω συγγραφέων τὸ «Θεῖον ὅραµα» 
τοῦ Ἀνδρέα Καρκαβίτσα (Λόγια τῆς πλώρης, 
1899), τὰ «Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα» τῆς 

Πηνελόπης Δέλτα (Παραµύθια καὶ ἄλλα, 
1915), «Τὰ Χριστούγεννα τοῦ Ἀµερικάνου» τοῦ 
Ἀντώνη Τραυλαντώνη (1922), τὸν «Ξένο τῶν 
Χριστουγέννων» τοῦ Στέφανου Δάφνη (1927).

Ἡ δίψα γιὰ διάρκεια
Στὴν ποιητικὴ ἐπικράτεια οἱ χριστουγεννιάτικες 

ἀναφορὲς εἶναι ἐξίσου πλούσιες, ἀλλὰ ἴσως καὶ 
περισσότερο πολυσήµαντες. Στὸν καθρέφτη τοῦ 
ποιητικοῦ ἀποτελέσµατος, δηλαδὴ στὰ ἑκάστοτε 
µέσα στὴν ποιητική µας παράδοση µορφικὰ 
ἐπιτεύγµατα, τὰ πράγµατα δὲν µένουν µόνο 
στὴν ἀναπόληση ἢ στὴ νοσταλγία τῆς παιδικῆς 
καθαρότητας κατὰ τὴν πρόσληψη τῆς γιορταστικῆς 
ἀτµόσφαιρας. Ἀλλά, µέσῳ τῆς µεταµορφωτικῆς 
διαδικασίας, ποὺ ἐπιτυγχάνεται µὲ τὴν ἀληθινὴ 
ποίηση, ἀναιρεῖται ἡ χρονικὴ ἀπόσταση, καὶ ὁ 
χρόνος λειτουργεῖ ὡς ἑνότητα βιώµατος. Ἐπιπλέον 
χαρτογραφεῖται ἡ δίψα γιὰ διάρκεια, κι ἂς γίνεται 
τοῦτο πολλὲς φορὲς διὰ τῆς ἀντιστροφῆς: µὲ ἄλλα 
λόγια, µέσα ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ-λογίας τοῦ 
ἱστορικοῦ χρόνου καὶ τῶν - συχνὰ - αἱµατηρῶν ἢ 
ἀπάνθρωπων δεδοµένων.

Ὁ Κωστὴς Παλαµᾶς στὸ αὐτοβιογραφικὸ 
«Τὰ χρόνια µου καὶ τὰ χαρτιά µου» ἐντάσσει 
δυὸ κείµενα µὲ ἀντίστοιχα χριστουγεννιάτικα 
περιστατικά. Εἶναι ὁ περίφηµος «Ταβᾶς» (1924) 
καὶ τὸ «Ὁ Λαµαρτίνος» (1922). Ὡστόσο στὴν 
ποίησή του ἀλλοῦ λάµπει τὸ νόηµα τῆς γιορτῆς:

Μέσα µου λάµπουν ξάστεροι οὐρανοί,
καὶ τὸ κορµί µου, φάτνη ταπεινή,
βλέπω κι ἀλλάζει, γίνεται ναός.
Ὤ! µέσα µου γεννιέται ἕνας Θεός.

Τὰ Χριστούγεννα τῶν ποιητῶν

∆ηµήτρης Κοσµόπουλος 

(Οἱ ποιητές µᾶς διασώζουν τὴν ἀλήθεια τοῦ προσώπου µας. Στὴν ἐποχὴ τῆς εἰκονικῆς πραγµατικότητάς 
µας καθαρίζουν τὴν ὅραση ἀπὸ τὶς τρέχουσες ἐπιχωµατώσεις καὶ µᾶς κάνουν αἰσθητὸ τὸ αἴτηµα γιὰ 
πραγµατικότητα βίου ἑορταστικὴ καὶ πένθιµη συνάµα.)
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Καὶ ἀλλοῦ τὸ νόηµα ἀναδεικνύεται διὰ 
τῶν ὑλικῶν τῆς ἀπόλυτης ἀπελπισίας ἢ τῶν 
ἀνθρώπινων ἀντιφάσεων:

Εἴδωλα, δαίµονες, ξωθιές, φαντάσµατα, 
στοιχειά,

τῆς νύχτας µέσα µου ὁ λαὸς κυλιέται καὶ 
κουνιέται,

καὶ µέσα στὴ χιλιόδιπλη καρδιά µου µιὰ 
σπηλιά,

κι ἕνας Χριστὸς γεννιέται.
(«Χριστούγεννα», 1928)

Στὰ ἑορταστικὰ σχολικὰ ἀναγνώσµατα - καὶ 
ἐκ τούτου διόλου περιφρονητέα - παραπέµπουν 
οἱ στίχοι τοῦ ἐπιπόλαια ὑποτιµηµένου Γεωργίου 
Δροσίνη («Νύχτα χριστουγεννιάτικη», 1935):

Τὴν ἅγια νύχτα τὴ χριστουγεννιάτικη, / ποιὸς 
δὲν τὸ ξέρει;

Τῶν µάγων κάθε χρόνο τὰ µεσάνυχτα / λάµπει 
τ̓  ἀστέρι.

Κι ὅποιος τὸ βρεῖ µέσ̓  στ̓  ἄλλα ἀστέρια 
ἀνάµεσα / καὶ δὲν τὸ χάσει 

σὲ µία ἄλλη Βηθλεὲµ ἀκολουθώντας το / 
µπορεῖ νὰ φτάσει.

Παρόµοια καὶ ὁ Μιλτιάδης Μαλακάσης 
µὲ τὰ ποιήµατα «Χριστός»(1894) καὶ 
«Χριστουγεννιάτικος» (1934) µιλάει γιὰ τὴν 
παραµυθητικὴ σηµασία τῶν Χριστουγέννων:

Κι ὅσο κι ἂν µατώνεις, ὦ ψυχή, στὸ γύρισµα 
ἅγιων ἡµερῶν

µόνο αὐτὸ σοῦ µένει
στὶς θύελλες µέσα τῆς ζωῆς καὶ στὰ παιχνίδια 

τῶν καιρῶν
σκληρὰ παραδοµένη.
Ἡ βαθύτερη φλέβα

Ξανακερδίζουµε στὶς µέρες µας τὸν λόγο 
αὐτῶν τῶν ποιητῶν καὶ νοοῦµε τὶς φωνές τους 
σὰν κλαδιὰ ἑνὸς πλούσιου δέντρου - τοῦ σώµατος 
τῆς ἔµµετρης ποιητικῆς µας ἰδιοπροσωπίας. 
Διαβάζοντας καὶ µελετώντας τὶς κατακτήσεις τους, 
βρίσκουµε ρυθµοὺς ποὺ µποροῦν νὰ συγκραθοῦν µὲ 

τοὺς ἤχους τοῦ παρόντος γιὰ τὴ δηµιουργία νέων 
διόδων, στὸν ἀγώνα γιὰ µίαν ἔκφραση σύγχρονη 
ἀλλὰ µὲ βάθος.

Ὑπάρχει καὶ µία ἄλλη, θαλερή, φλέβα στὴν 
ποίησή µας ὅσον ἀφορᾶ τὶς µεγάλες ἐκκλησιαστικὲς 
ἑορτές. Πρόκειται γιὰ τοὺς ποιητὲς ἐκείνους οἱ 
ὁποῖοι ἄσχετα ἀπὸ τὸ ἂν ἀνήκουν στὸ ρεῦµα τοῦ 
µοντερνισµοῦ ἢ στὴν «παραδοσιακή» τεχνοτροπία 
- ἐκφράζουν µία µυστικὴ βιωµατικὴ σχέση µὲ τὸ 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, γενόµενοι ἀντηχεῖα µιᾶς 
ὁλόκληρης συλλογικῆς ἰδιοσυγκρασίας, καθὼς 
διατυπώνουν ἕνα πλατὺ (καὶ παραθεωρηµένο 
στὴ σύγχρονη µαζικὴ πραγµατικότητα) 
ἀνθρωπολογικὸ αἴτηµα. Ἐξέχουσα θέση µεταξύ 
τους κατέχει ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς µὲ τὸ 
ποίηµα «Ἡ Γέννηση» (1919;) ἀπὸ τὸ Πάσχα τῶν 
Ἑλλήνων. Μέσα σε µία καυτὴ σὰν χιόνι λυρικὴ 
αὔρα οἱ στίχοι του περιγράφουν τὴν πορεία τῆς 
Θεοτόκου πρὸς τὸ Σπήλαιο:

Ἀπ̓  ὅλα Ἐκείνη λόγιαζε τὰ πλάσµατα πὼς 
σ̓  Ἕνα

ποτάµια οἱ πόνοι ἐτρέχανε κι ἀστέρευτοι 
κρουνοί,

κι ἂν ἤτανε τὰ σπλάγχνα της ν̓  ἀνοίξουν 
µατωµένα

πὼς µατωµένοι θ̓  ἄνοιγαν µαζί τους κι οἱ 
οὐρανοί.

Νεωτερικὲς ἐκφράσεις
Ὁ ἑλληνικὸς µοντερνισµὸς καὶ οἱ ὑψηλὲς 

- ἀξεπέραστες ὡς σήµερα, ἐν πολλοῖς - 
κατακτήσεις του συχνὰ διαβάζονται µονότροπα 
ἢ παραναγιγνώσκονται. Ἔτσι, οἱ κατευθύνσεις 
του ταυτίζονται ἄστοχα µὲ τὸ χαµηλόφωνο καὶ 
τὴν ἀποτύπωση τῆς κενότητας τοῦ µοντέρνου 
καθηµερινοῦ βίου. Βεβαίως «οἱ κρίκοι στὴν ἁλυσίδα 
τοῦ ἱεροῦ» φαίνονται στὴ νεωτερικότητα νὰ ἔχουν 
σπάσει. Ὡστόσο εἶναι µέσα σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες 
ὅπου ἡ ἔκφραση τῆς δίψας γιὰ ἁγνότητα καὶ 
γιὰ πλήρωµα νοήµατος, ρητὴ ἢ διατυπούµενη 
ὡς αἴτηµα, ἀποτελεῖ µία κορυφαία µοντερνιστικὴ 
ἀναζήτηση. Στὰ καθ̓  ἡµᾶς, στεκόµαστε στὸν 
T. K. Παπατσώνη, πρωτοπόρο νεωτερικό, καὶ 
θρησκευτικό, ποιητή, ποὺ µὲ τὰ τρία του ποιήµατα 
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γιὰ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ («Χριστουγεννιάτικη 
ἀγρυπνία», 1914, «Κατὰ τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου», 
1915, «Τὰ Χριστούγεννα τῶν δακρύων», 1962) µᾶς 
ἔδωσε βαθιὰ κατανυκτικοὺς στίχους:

Δὲν περιµένω τὴν ὀσµὴ καµιᾶς σπανίας 
βοτάνης,

ἀλλὰ τὸ Ὑπερουράνιο, ποὺ Θεέ µου, θὰ µὲ 
ῥάνεις,

καὶ θὰ φανῶ Ποιµενικὸν θαῦµα, θὰ φανῶ 
φάσµα,

ποὺ φέρνει τὸ Ἀρχαγγελικὸ τῆς νύχτας τούτης 
ἄσµα.

Συγκεκριµένη πνευµατικὴ στάση καὶ ὀπτικὴ 
συγκεφαλαιωτικὴ τῆς ἐκκλησιαστικότητας στὴν 
ὑπαρκτικὴ περιπέτεια τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου 
καταθέτει ἡ οὐσιώδης Ζωὴ Καρέλλη µὲ τὸ ποίηµα 
«Παραµονὴ τῆς Γέννησης» (Πορεία, 1940):

Ἐκεῖνος ποὺ δὲν γεννᾶ, δὲν γεννᾶται, 
δὲν ἀναγεννᾶται ποτέ, Κύριε,
τῆς Γέννησης, «σκήνωσον ἐν ἐµοί»,

ἐνῶ ἐφιαλτικὸς σκηνοποιὸς ὁ Μίλτος Σαχτούρης 
στοὺς ὄχι λίγους «χριστουγεννιάτικους» στίχους του 
(«Χριστούγεννα», 1948, «Ὁ νεκρὸς στὶς γιορτές», 
1986, «Τὰ λυπηµένα Χριστούγεννα», 1990), 
ἐνστικτώδης καὶ διὰ τῆς ὁµοιοπαθητικῆς µεθόδου, 
µεταµορφωτὴς ἑνὸς µηδενιστικοῦ παρόντος, 
συνδέει ἀγχωτικὰ τὴ Γέννηση µὲ τὰ γεγονότα τοῦ 
Ἐµφυλίου:

Σηµαία / ἀκόµη / τὰ δόκανα στηµένα στοὺς 
δρόµους / 

τὰ µαγικὰ σύρµατα / τὰ σταυρωτὰ / καὶ τὰ 

σπίρτα καµένα / 
καὶ πέφτει ἡ ὀβίδα στὴ φάτνη / τοῦ µικροῦ 

Χριστοῦ / 
τὸ αἷµα τὸ αἷµα τὸ αἷµα.

(«Χριστούγεννα 1948»)

Ὡστόσο τὸ πλέον «χριστολογικό» ποίηµα γιὰ 
τὰ Χριστούγεννά µας τὸ ἔχει, κατὰ τὴ γνώµη 
µου, χαρίσει ὁ Τάσος Λειβαδίτης στὴν ἑνότητα 
ποιηµάτων του «Ὁ ἀδελφὸς Ἰησοῦς». Ἔχει τίτλο 
«Ἡ Γέννηση» (1983):

Ἕνα ἄλλο βράδυ τὸν ἄκουσα νὰ κλαίει δίπλα. 
Χτύπησα τὴν πόρτα καὶ µπῆκα. Μοῦ ῾δειξε πάνω 
στὸ κοµοδίνο ἕνα µικρὸ ξύλινο σταυρό. «Εἶδες 
– µοῦ λέει - γεννήθηκε ἡ εὐσπλαγχνία». Ἔσκυψα 
τότε τὸ κεφάλι κι ἔκλαψα κι ἐγώ.

Γιατί θὰ περνοῦσαν αἰῶνες καὶ αἰῶνες καὶ δὲ 
θά ῾χαµε νὰ ποῦµε τίποτα ὡραιότερο ἀπ̓  αὐτό.

Οἱ ποιητές µας διασώζουν τὴν ἀλήθεια 
τοῦ προσώπου µας. Στὴν ἐποχὴ τῆς εἰκονικῆς 
πραγµατικότητάς µᾶς καθαρίζουν τὴν ὅραση ἀπὸ 
τὶς τρέχουσες ἐπιχωµατώσεις καὶ µᾶς κάνουν 
αἰσθητὸ τὸ αἴτηµα γιὰ πραγµατικότητα βίου 
ἑορταστικὴ καὶ πένθιµη συνάµα. Ἀφοῦ, κατὰ τὸ 
λόγιον ἐκεῖνο, «βίος ἀνεόρταστος, µακρὰ ὁδὸς 
ἀπανδόκευτος». Ἢ γιὰ νὰ θυµηθοῦµε τὸν Ἐλύτη:

Πολλὰ δὲ θέλει ὁ ἄνθρωπος /
νά ν̔̓  ἤµερος νά ν̔αι ἄκακος /
λίγο φαΐ, λίγο κρασί /
Χριστούγεννα κι Ἀνάσταση.

ΤΟ ΒΗΜΑ, 24/12/2005
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Μπορεῖς νὰ δεῖς τὸ µικρὸ παιδὶ. Δὲς πόσο 
γρήγορα ἀποσπᾶται ἀπὸ τὰ βιώµατά 

του. Ξεχνάει τὶς σκέψεις του γιὰ κάποιες ἄλλες. 
Περνάει εὔκολα σὲ νέα κατάσταση. Ἀλλάζει 
διάθεση στὴν στιγµή.

Ὁ µεγάλος ὅµως; Δές τον πόσο δύσκολα 
ἀφήνει τοὺς λογισµούς του, τὰ βιώµατά του. 
Θὰ τὸν δεῖς νὰ κατατρώγεται µὲ τὶς σκέψεις 
του, τὶς ἐπιθυµίες του, τὰ συναισθήµατά του, τὶς 
εἰκόνες του. Εἶναι ὁ κόσµος του. Σκληρὸς καὶ 
δύσκαµπτος.

Σὰν νὰ γερνάει ὁ µέσα ἄνθρωπος. 
Δυσκολεύεται. Χάνει τὴν εὐκινησία του. Δύσκολα 
πιὰ ξεχνᾶ τὰ δυσάρεστα. Δύσκολα ξεφεύγει ἀπὸ 
κάτι ποὺ τὸν τραυµάτισε καὶ τὸν πλήγωσε. Μένει 
ἐκεῖ πολλὲς φορὲς γιὰ χρόνια µαραζώνοντας. 

Μὰ καὶ πιὸ ἁπλὰ πράγµατα δὲν µπορεῖ νὰ 
ξεπεράσει. Τὸν βλέπεις, γιὰ παράδειγµα, µέσα 
στὴν Θεία Λειτουργία χαµένο στὶς σκέψεις 
του καὶ τὰ συναισθήµατά του. Καὶ ἐνῶ ἔχει 
µπεῖ στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὁλόκληρη 
ἀνοίγεται µπροστά του, αὐτὸς βουλιαγµένος στὰ 
δικά του δὲν µπορεῖ νὰ νιώσει τὸ µεγαλεῖο µέσα 
στὸ ὁποῖο βρίσκεται. 

Γερνάει λοιπὸν ὁ µέσα ἄνθρωπος, ὅταν 
κλείνεται στὰ δικὰ του. Γερνάει καὶ δὲν ἀνοίγεται. 
Ὅσο πιὸ κλειστὸς εἶναι ὁ κόσµος µας τόσο πιὸ 
δύσκολα µπορεῖ νὰ φωτισθεῖ. Τόσο πιὸ δύσκολα 
βγαίνει ἀπὸ τὴν δική του κατάσταση χάριν ἑνὸς 
ἄλλου κόσµου, µιᾶς ἄλλης πραγµατικότητος. 
Ἀκόµα καὶ στὸ κατ’ ἐξοχὴν µυστήριο τῆς 
σχέσης καὶ τῆς ἑνότητας τῶν πάντων, τὴν Θεία 
Λειτουργία, αὐτὸς ζεῖ τὴν φυλακή του. 

Αὐτὸς ὁ ἐγκλεισµὸς ὀνοµάζεται φιλαυτία, 
ἐγωισµὸς. Ὅσο πιὸ ἀταπείνωτο εἶναι τὸ 

φρόνηµά µας, ὅσο πιὸ γερασµένο, τόσο πιὸ 
πολὺ νιώθουµε ἀδύναµοι νὰ ἀνοιχτοῦµε σὲ 
κόσµους ποὺ ξανοίγονται µπροστὰ µας. Οἱ 
σκέψεις καὶ τὰ συναισθήµατα µοιάζουν τότε 
νὰ µὴν παράγουν φῶς. Εἶναι ὅλα βαρειὰ καὶ 
δυσκίνητα. Οἱ λέξεις δύσκολα βρίσκουν στόχο. 
Ἠ νευρωτικότητα κυριαρχεῖ. Ὁ ἄλλος γίνεται 
ἐχθρὸς, τὸν φοβούµεθα. 

Ἀντίθετα, ὅταν νιώσει κανεὶς µέσα του 
τὸ φρόνηµά του νὰ ταπεινώνεται, τότε µὲ 
κάποιο τρόπο µυστικὸ βλέπει οἱ δυνάµεις 
του νὰ ἰσχυροποιοῦνται, οἱ λογισµοί του νὰ 
τακτοποιοῦνται, ἡ νευρωτικότητα νὰ ἠρεµεῖ. 
Τότε, ἄν βρεθεῖ στὴν θεία Λειτουργία, νιώθει νὰ 
βρίσκεται µέσα στὸ µυστήριο. Καταλαβαίνει. Ὁ 
ἴδιος ὁ Θεὸς, οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, µοιάζουν νὰ 
ἔχουν ἔλθει πιὸ κοντά. Τὸ µυστήριο χύνει τότε 
τοὺς καρπούς του στὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου.

Καὶ στὶς γιορτές, σὰν αὐτὴ ποὺ ζοῦµε τώρα, 
ταπείνωση  χρειάζεται. Ὅλος ὁ κόσµος µας 
στέκεται µπροστὰ σὲ ἕνα βρέφος. Εἶναι µεγάλο 
πράγµα νὰ µπορέσουµε βγαίνοντας ἀπὸ αὐτὸ 
ποὺ ξέρουµε γιὰ δικό µας κόσµο, δηλαδὴ τὶς 
ἀπόψεις µας, τὶς ἰδέες µας, τὰ βιώµατα, τὰ 
συναισθήµατα, νὰ µπορέσουµε, ὅσο εἶναι δυνατόν, 
νὰ µποῦµε στὴν δική του πραγµατικότητα. Νὰ 
ἀφήσουµε τὸ βάρος τοῦ δικοῦ µας κόσµου, µὲ 
ὅ,τι αὐτὸς περιέχει, καὶ σὰν µικρὰ παιδιὰ νὰ 
µεταφερθοῦµε στὸν δικό Του κόσµο. Σὰν µικρὰ 
παιδιά. 

Ταπείνωση χρειάζεται. Παιδικότητα 
χρειάζεται γιὰ νὰ µποῦµε στὸ νόηµα τῆς γιορτῆς. 
Καὶ ὄχι τὴν φοβισµένη νοοτροπία τοῦ µεγάλου. 
Ἡ γιορτή, καὶ κάθε γιορτή, τὴν ταπείνωση τῶν 
παιδιῶν χρειάζεται. Τότε δικαιώνουµε τὸ νόηµα 
τῆς γιορτῆς µέσα µας. 

Ἀµήν  

Ἡ παιδικότητα τῶν µεγάλων

Ἀρχιµ. Ἄνθιµου Ἠλιόπουλου
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