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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Q

Ποθῶ μιά ἀκτίνα ἀπ’ τό ἀδάπανο Φῶς Σου 
στά ἔγκατά μου ν’ ἀνάψει σπινθῆρες, 

πού ἔσπειρες μέσα μου 
 κι οἱ ἄνεμοι τούς σβήσαν. 

Νά κάψει ὅ,τι φθαρμένο, νεκρό, περιττό.  
Νά λιώσει τούς πάγους, αἰχμές νά λειάνει. 
Ν’ἀφανίσει τά θανάσιμα δεσμά τοῦ «ἐγώ». 

Ποθῶ μιά ἀκτίνα  
ἀπ’ τό ἀνέκλειπτο Φῶς Σου 

στά σκοτεινά ἄγνωστά μου, ζωοδότρα πνοή. 
Νά διώχνει τούς φόβους, 
νά θερμαίνει τούς πόθους.  
Ἀστέρι οὐρανόσταλτο  
στοῦ ὅποιου διαβάτη 

 νά φέγγει τήν ἔρημη ζωή. 
Ποθῶ μιά ἀκτίνα 

ἀπ’τό αἰώνιο Φῶς Σου!  
Ν’ ἀνατείλουν χαρίσματα ἀκριβά, μυστικά 

Νά γίνεται ἡ στάχτη μου χρυσός. 
Τό χῶμα νά γίνεται οὐρανός. 

Καί λαμπροφόρος τῆς Βασιλείας Σου πολίτης 
νά πορεύομαι στό ἔνδοξο  
κι ἀνέσπερό Σου Φῶς. 

Γεωργία Δερετζῆ 
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Δικά του ἦταν ὅλα· ἡ δημι-
ουργία -ἄψυχη καί ἔμψυ-
χη-, ὁ κόσμος, οἱ ἄνθρωποι. 

Ἡ πανάγαθη καί παντοδύναμη βού-
ληση τοῦ Θεοῦ δημιούργησε τά 
πάντα «καλά λίαν» καί τά συντηρεῖ 
μέ σοφία καί ἀγάπη. Ὅλα δικά του. 
Κι ἐμεῖς, πού μᾶς ξεχώρισε ἀπ’ὅλα 
τά δημιουργήματά του καί μᾶς τί-
μησε μέ θεϊκή καταγωγή, δικοί του 
εἴμαστε, οἱ πιό δικοί του: Πλασμένοι 
«κατ’εἰκόνα» του, μέ προδιαγραφή 
τό «καθ’ὁμοίωσιν», μέ προορισμό 
τή μετοχή στήν οὐράνια δόξα του, 
στή θεϊκή ζωή. 

 Ἡ ἁμαρτία ἔσπρωξε τούς προ-
πάτορές μας στήν ἀποστασία καί 
τήν ἀπόδραση ἀπό τήν παρουσία 

τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν μπόρεσε νά 
τούς ἀπομακρύνει ἀπό τήν πατρική 
του ἀγάπη. Ἐκεῖνοι τόν ἀθέτησαν, 
τόν ξέχασαν καί τόν ἔχασαν ἀπό 
τόν ὁρίζοντα τῆς ψυχῆς. Ἐκεῖνος 
ὅμως- τί θαῦμα- δέν τούς ξέχασε, 
δέν τούς ἔχασε. Κι ὅλο περίμενε- 
ὤ, πῶς περίμενε! τήν ὥρα τῆς συ-
νάντησης μέ τό πεσμένο, τό ἐξα-
χρειωμένο πλάσμα του! Τήν προ-
γραμμάτιζε μέ ἀγάπη, τήν προετοί-
μαζε μέ ἐπιμέλεια. Κάθε στιγμή κα-
τεύθυνε τά βήματα τῆς ἱστορίας 
πρός τήν πραγματοποίηση τῆς με-
γάλης συνάντησης.  

  Ἡ ὥρα ἡ μεγάλη ἔφθασε! Ὅταν 
ἦλθε τό «πλήρωμα τοῦ χρόνου», ὁ 
«παλαιός τῶν ἡμερῶν», ὁ ἀπερί-
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γραπτος Θεός, ἔκλινε τούς οὐρα-
νούς κι ἔγειρε στή φτωχική φάτνη 
τῆς Βηθλεέμ ὡς «παιδίον νέον». 
Ἦλθε ταπεινός ἐπισκέπτης «εἰς τά 
ἴδια», στόν δικό του κόσμο, στόν 
δικό του ἄνθρωπο. Γιά νά τόν σώσει 
ἀπό τή φθορά, νά τόν ἐπαναφέρει 
στή ζωή καί νά τόν ἀνεβάσει στήν 
ἀφθαρσία. Νά τόν κάνει εὐτυχι-
σμένο!  

  Καί ὁ ἄνθρωπος πῶς δέχθηκε 
τόν Σωτήρα του; Λιτά, πλήν σα-
φέστατα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπο-
καλύπτει δύο περιπτώσεις ἀντι-
δράσεως: Γιά μία μερίδα ὁ Ἐπισκέ-
πτης ὑπῆρξε ἀπαράδεκτος: «Εἰς τά 
ἴδια ἦλθε καί οἱ ἴδιοι αὐτόν οὐ πα-
ρέλαβον», διαπιστώνει ὁ εὐαγγε-
λιστής Ἰωάννης (1,11). Ὄχι μόνο 
τή νύχτα τῆς γέννησής του στή 
Βηθλεέμ  ὅπου δέν βρισκόταν 
γι’αὐτόν κατάλυμα, ἀλλά κι ὅλες 
τίς μέρες τῆς ζωῆς του πάνω στή 
γῆ ὁ ἐνσαρκωμένος Θεός, ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός, γνώρισε τήν ἀποδοκιμα-
σία, τήν ἀπόρριψη, τό σταυρό. Καί 
μετά τήν ἔνδοξη ἐπιστροφή του 
στόν οὐρανό, μυριάδες ἄνθρωποι, 
πλάσματά του, ἐξακολουθοῦν νά 
τόν ἀποδοκιμάζουν, νά τόν ἀπορ-
ρίπτουν μέχρι σήμερα. 

  Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ ἄλλη πλευ-

ρά· ὅσοι «ἔλαβον αὐτόν»: Ὁ δίκαιος 
Ἰωσήφ, οἱ ταπεινοί βοσκοί τῆς Βη-
θλεέμ, οἱ σοφοί μάγοι τῆς Ἀνατολῆς 
καί τόσοι ἄλλοι μές στούς αἰῶνες 
καλοδέχθηκαν μ’εὐγνωμοσύνη τόν 
Χριστό. Τόν θρόνιασαν βασιλιά 
στήν καρδιά τους. Τοῦ πρόσφεραν 
τήν πίστη τους κι ἔλαβαν ἀπ’αὐτόν 
τήν «ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέ-
σθαι» (Ἰω 1,12). Ἀποδέχθηκαν τήν 
υἱοθεσία. Ἀναδείχθηκαν «υἱοί Θεοῦ» 
καί ζοῦν μές στούς αἰῶνες ὡς «συμ-
πολίται τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ 
Θεοῦ» (Ἐφ 2,19). 

  Τή διαφορά ἀνάμεσα στίς δύο 
συμπεριφορές προξενεῖ ἡ μετάνοια. 
Μιά ματιά στή μακραίωνη ἱστορία 
τῆς ἀνθρωπότητας, μία τομή στή 
σύγχρονη κοινωνία, μία εἰλικρινής 
ἐξομολόγηση στήν ἴδια τήν καρδιά 
μᾶς πείθει ὅτι δέν μπορεῖ νά πι-
στέψει καί νά ἀποδεχθεῖ τόν Χριστό 
ἐκεῖνος πού ἀρνεῖται νά μετανοήσει. 
Ἡ μετάνοια! Αὐτή εἶναι τό μυστικό 
γιά νά ξαναγίνουμε καί νά παρα-
μείνουμε «δικοί» του, φίλοι τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος γι’αὐτό ἀκριβῶς 
ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά τόν ἔχουμε 
δικό μας.  

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 

†  Στέργιος Ν. Σάκκος 
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Μερικοί σύγχρονοι ἱστορικοί 
καί φιλόσοφοι ἰσχυρίζονται 

ὅτι ὑπάρχουν πολλές καί ποικίλες 
ὁμοιότητες μεταξύ τῆς ἐποχῆς 
πού γεννήθηκε ὁ Χριστός καί 
τῆς δικῆς μας ἐποχῆς, τῆς ἐποχῆς 
πού πορεύεται στόν 21ο αἰώνα.  

  Ἄν ὅμως ἡ ἐποχή μας μοιάζει 
μέ τήν ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ 
Χριστός, αὐτό σημαίνει ὅτι καί 
στήν ἐποχή μας ὑπάρχουν οἱ κα-
τάλληλες προϋποθέσεις γιά τή 
συνέχιση τῆς θείας Ἐνανθρωπή-
σεως στήν ἱστορία, γιά τό ἅπλωμα 
τῆς Ἐκκλησίας, γιά τόν ἐπα-
νευαγγελισμό τῆς ἀνθρωπότητος. 
Βέβαια εἶναι τελείως διαφορετικά 
τά πληθυσμιακά δεδομένα, τά 
οἰκονομικά μεγέθη, τά κοινωνικά 
καί πολιτικά σχήματα, τά πολι-
τιστικά καί τά ἐπιστημονικά ἐπι-

τεύγματα τῶν δύο ἐποχῶν.  
  Εἶναι πρῶτα κοινό χαρακτη-

ριστικό τῶν δύο ἐποχῶν ἡ χρεω-
κοπία τῆς εἰδωλολατρίας στίς 
συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων.  

  Εἰδωλολατρία εἶναι ἡ λατρεία 
τῶν εἰδώλων. Εἶναι τό νά κάνουν 
οἱ ἄνθρωποι εἴδωλα τά πράγμα-
τα, τά ξόανα, τά ὑλικά ἀγαθά, 
τίς ὁρμές καί τά ἔνστικτά τους, 
τή λογική καί τά δημιουργήματά 
της, τήν ποικιλόμορφη ἐξουσία 
κλπ. Λοιπόν, ὅσο καί ἄν φαίνεται 
περίεργο, καί τότε συνέβη καί 
τώρα συντελεῖται ἡ χρεωκοπία 
τῆς εἰδωλολατρίας στίς συνειδή-
σεις τῶν λαῶν.  

• Τότε, ἡ κλασική ἑλληνική φι-
λοσοφία καί ἡ ἑλληνιστική ἐπι-
στήμη, πού εἶχαν προηγηθεῖ, κλό-
νισαν σέ πολύ μεγάλο βαθμό τό 

† Δήμου  
Χρ. Ματσκίδη 
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σεβασμό στά ξό-
ανα.  
Τώρα, οἱ φυσικές 

ἐπιστῆμες στίς ἀρχές τοῦ αἰώνα 
μας, διασπώντας τό ἄτομο τῆς 
ὕλης, ἀνέτρεψαν τήν ἐμπιστοσύνη 
στήν αἰτιοκρατία τοῦ ὑλισμοῦ.  

• Τότε, ἡ στωική, ἡ ἐπικούρεια 
καί ἡ κυνική σκέψη προκα-
λοῦσαν ἀμφιβολίες γιά τήν ἀξία 
τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, τοῦ λόγου, 
τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρ-
ξης.  
Τώρα, ὁ ὑποκειμενισμός σέ 

ὅλες τίς μορφές τῆς τέχνης, ἡ 
ὑπαρξιακή φιλοσοφία, ἡ καλ-
λιεργούμενη στή ζωή αὐθαιρεσία 
ἀμφισβητοῦν τή λογοκρατία τοῦ 
παρελθόντος. Καί ὁ ἄκρατος κα-
ταναλωτισμός στήν ἐποχή μας, 
καθώς ἄλλους γεμίζει μέ ἀηδία 
ἀπό τόν κόρο καί ἄλλους κατα-
δικάζει σέ θάνατο ἀπό τήν πείνα, 
κλονίζει τήν ψευδαίσθηση ὅτι 
στά ὑλικά ἀγαθά βρίσκεται ἡ 
ἀνθρώπινη εὐτυχία.  

• Τότε, ὁ κοσμοπολιτισμός στή 
ρωμαϊκή κυριαρχία χαλάρωσε 
τά ἤθη, διέλυσε τήν οἰκογένεια 
καί δημιούργησε τέτοια ἀδιέξοδα 
στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, ὥστε 
ὅλοι περίμεναν ἀφανισμό τῶν 
ἀνθρώπων, ἄν δέν ἄλλαζε τό 
ἦθος τους. Εὔστοχα εἰπώθηκε 
γιά τότε, πώς θά σάπιζε ὁ κόσμος, 
ἄν δέν συνέβαινε τό γεγονός τῶν 

Χριστουγέννων.  
Τώρα, ἡ κατασυκοφάντηση 

τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους, ἡ προ-
παγάνδα τῆς ἀσυδοσίας στά ἠθι-
κά θέματα γκρεμίζουν τήν οἰκο-
γενειακή ἑστία, διαλύουν τήν 
κοινωνική συνοχή καί προκαλοῦν 
τίς γνωστές μάστιγες τῆς ἐποχῆς 
μας, πού ἀπειλοῦν μέ ἐκφυλισμό 
καί μέ ἑξαδραποδισμό κυρίως 
τή νεολαία. Ὅμως, ὅπως τότε 
καί τώρα ἄρχισε σέ παγκόσμια 
κλίμακα ἡ ἀνθρωπότητα νά ἀμφι-
σβητεῖ τά ἀναιδῆ κηρύγματα τῆς 
κάθε λογῆς ὀρμολατρίας.  

• Τότε, ἡ αὐτοκρατορική αὐθαι-
ρεσία καί ὁ θρησκευτικός συγ-
κρητισμός, προκαλοῦσαν θεμε-
λιακούς τριγμούς στήν πατρο-
παράδοτη λατρεία τῆς κρατικῆς, 
τῆς κοινωνικῆς καί τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐξουσίας.  
Τώρα οἱ ὁλοκληρωτισμοί τοῦ 

αἰώνα μας, καθώς καί ἡ παντο-
δυνάμωση ἀκόμα καί τοῦ δημο-
κρατικοῦ κράτους, κάνουν τούς 
νέους ἀνθρώπους, νά βδελύσ-
σονται τήν κάθε λογής ἐξουσία, 
ὅπως δείχνουν τά πάσης φύσεως 
ἀναρχικά κινήματα. 

 Ἐπίσης καί σέ θέματα καθη-
μερινῆς συμπεριφορᾶς καί σέ θέ-
ματα ψυχολογικῶν χαρακτήρων 
μοιάζουν ἡ ἐποχή τῶν Χριστου-
γέννων καί ἡ ἐποχή μας.  
Ὅπως τότε, ἔτσι καί τώρα πλε-
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ονάζει τό κακό καί τό ἔγκλημα, 
κυριαρχεῖ ὁ ἀτομισμός, ὑπο-
τιμᾶται ἡ ἀνθρώπινη ζωή, ὑπο-
βαθμίζεται τό ἀνθρώπινο πρό-
σωπο.  
Ὅπως τότε, ἔτσι καί τώρα εἶναι 

παγκόσμιο τό αἴτημα τῆς 
ἀλλαγῆς, ἡ προσδοκία τῆς σω-
τηρίας. Μάλιστα ὅπως τότε μέ 
τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας, ἔτσι τώρα μέ τίς 
εὔκολες ἐπικοινωνίες διαδίδεται 
καί ἀνταλλάσσεται στά πέρατα 
τῆς γῆς ὁ πόθος γιά ἀλλαγή.  
Βέβαια, ὅπως τότε οἱ διάφοροι 

ψευτομεσσίες, ἔτσι καί τώρα ποι-
κίλοι ψευτοσωτῆρες στενεύουν 
καί φτωχαίνουν καί διαστρέφουν 
τό λαϊκό αἴσθημα γιά ἀλλαγή. 
Ὅπως τότε, ἔτσι καί τώρα εἶναι 
σίγουρο ὅτι οἱ ἄνθρωποι, ὅταν 
ὁραματίζονται διόρθωση καί 
ἀλλαγή τῆς ζωῆς, ὁραματίζονται 
καί ἐπιποθοῦν ὑπαρξιακή κατο-
χύρωση καί ἀσφάλεια. Ἀπόδειξη 
εἶναι τό ὅτι παντοῦ ἀπορρίπτον-
ται τά ποικιλόμορφα ἀνθρώπινα 
σχήματα, πού προτείνονται ἀπό 
πολιτικούς καί κοινωνικούς φο-
ρεῖς. Δέν τούς ἐμπιστεύεται πιά 
ἡ ἀνθρωπότητα. Γιατί ἄλλα λα-
χταρᾶ ἡ ἀνθρώπινη ψυχή καί 
ἀλλοῦ τήν ἀποπροσανατολίζουν 
οἱ ἑκάστοτε ἐπίδοξοι καθοδηγη-
ταί της.  

 

Λοιπόν, τότε, 
τήν ἀνθρωπότητα 
τήν ἔσωσαν τά Χρι-
στούγεννα. Ὅσοι ἔγιναν Χρι-
στιανοί, ἀνακαινίσθηκαν στήν 
ἐκκλησιαστική ζωή. Ἔγιναν 
ἄλλος κόσμος. Ἀθανατίσθηκαν. 
Ἔγιναν τό ζυμάρι, πού ζύμωσε 
τήν ἀνθρωπότητα. Ἔγιναν τό 
«ἅλας τοῦ κόσμου», πού συντή-
ρησε γιά αἰῶνες τήν ἀνθρώπινη 
ζωή.  
Τώρα, πού λύθηκαν πάλι οἱ 

δαιμονικές δυνάμεις καί ἔμοιασε 
ἡ ἐποχή μας μέ τήν ἐποχή τοῦ 
ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνοι οἱ 
πρῶτοι μύστες τῶν Χριστουγέν-
νων δείχνουν τή σωστή πορεία 
σέ μᾶς, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. 
Μᾶς στέλνουν τό ἠχηρό εἰδοποι-
ητήριο, ὅτι χρέος ὅλων μας, χρέος 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά καλέσει 
τήν ἀνθρωπότητα «ἔνθα ὁδεύει 
ὁ ἀστήρ». Πράγματι, ὅλα δείχνουν 
ὅτι ἡ ἐποχή μας χρειάζεται τήν 
Ἐκκλησία. Χρειάζεται ἰδιαίτερα 
τή μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ. Στόν 21ο αἰώνα, ἡ Ὀρθο-
δοξία καλεῖται νά κάμει ἔξοδο 
στόν κόσμο καί νά κηρύξει τά 
Χριστούγεννα, πού κατεργάζον-
ται τήν ὑπαρξιακή, τήν ὀντολο-
γική κατοχύρωση τοῦ ἀνθρώπου, 
τήν κατοχύρωση πού χρειάζεται 
ἡ ἀνθρωπότητα.
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Ἔ
τσι μορφωθήκανε τά 
ἔμορφα καί ἁγνά ἔθιμά 
μας, μέ ψαλμωδίες πού 

τίς λένε ἀκόμα τά παιδιά στούς 
δρόμους καί στά σπίτια, μέ καμ-
πάνες, μέ ἔμορφα αἰσθήματα, μέ 
σεμνές διασκεδάσεις, μέ εὔχροστη 
συναναστροφή, πού δένουνε με-
ταξύ τους τούς ἀνθρώπους πε-
ρισσότερο, παρά πού τούς χω-
ρίζουνε. Μά ὁ ὑλισμός κι ὁ λύκος 
τῆς ἀναισθησίας μολεύει σιγά 
σιγά αὐτές τίς καλές γιορτές μας, 
πού πολύ ἔμορφα τίς παρομοι-
άζανε οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας 
μέ σταθμούς γιά νά ξεκουραζό-
μαστε στόν μονότονο δρόμο τῆς 

ζωῆς μας, λέγοντας: «Βίος ἀνε-
όρταστος μακρά ὁδός ἀπανδό-
κευτος», πού θά πεῖ, «Ζωή δίχως 
γιορτή, εἶναι σάν τόν μακρύ τόν 
δρόμο τόν δρόμο πού δέν ἔχει 
πανδοχεῖο νά ξεκουραστεῖς»… 

«Τί νά ποῦμε κι ἐμεῖς, τά βλα-
χάκια, τά φτωχαδάκια, πού μᾶς 
νανούριζε ἡ μάνα μας μέ τά πα-
ραπονετικά τραγούδια της στήν 
κούνια μας, καί τώρα δακρύ-
ζουμε σάν ἀκοῦμε τά τροπάρια 
καί τά κάλαντα, πού μᾶς ἑνώ-
νουνε μέ τούς ἀγαπημένους μας 
πού περάσανε ἀπό τόν τόπο μας 
πρίν ἀπό μᾶς; 
Ἀδέρφια μου. Φυλάξτε τά ἑλλη-
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νικά συνήθειά μας, γιορτάστε 
ὅπως γιορτάζανε οἱ πατεράδες 
σας, καί μή ξεγιελιώσατε μέ τά 
ξένα κι ἄνοστα πυροτεχνήματα. 
Οἱ δικές μας οἱ γιορτές ἀδελφώ-
νουν τούς ἀνθρώπους, τούς ἑνώ-
νει ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Μήν 
κάνετε ἐπιδείξεις. «Εὐφρανθῆτε 
ἑορτάζοντες». Ἀκοῦστε τί λένε 
τά παιδάκια πού λένε τά κάλαν-
τα: «Καί βάλετε τά ροῦχα σας, 
εὔμορφα ἐνδυθῆτε, στήν ἐκκλη-
σίαν τρέξετε, μέ προθυμίαν μπῆτε, 
ν’ ἀκούσετε μέ προσοχήν ὅλην 
τήν ὑμνωδίαν, καί μέ πολλήν 
εὐλάβειαν τήν θείαν Λειτουργίαν. 
Καί πάλιν σάν γυρίσετε εἰς τό 
ἀρχοντικόν σας, εὐθύς τραπέζι 
στρώσετε, βάλτε τό φαγητόν σας. 
Καί τόν σταυρόν σας κάνετε, 
γευθῆτε, εὐφρανθῆτε. Δόστε καί 
κανενός φτωχοῦ «ὅστις νά 
ὑστερῆται». 
Ἀθάνατη ἑλληνική φυλή! Φτω-

χή μά ἀρχοντομαθημένη, βασα-
νισμένη, μά χαρούμενη καί κα-
λόκαρδη περισσότερο ἀπό τούς 
εὐτυχισμένους τῆς γῆς, πού τούς 
μαράζωσε ἡ καλοπέραση. 
Ναί, ἀδερφοί μου Ἕλληνες, 

χαίρετε μαζί μέ κείνους πού χαί-
ρουνται καί κλαῖτε μαζί μέ κεί-
νους πού κλαῖνε, καί σ’ αὐτή 
μονάχα θά βρῆτε ἀνακούφιση. 
Δίνετε στούς ἄλλους ἀπ’ ὅ,τι 
ἔχετε. Τό παραπάνω ἀπ’ ὅτι ἔχει 
κανένας ἀνάγκη, τό κλέβει ἀπό 

τόν ἄλλον. «Μακάριον ἐστι δι-
δόναι μᾶλλον, ἤ λαμβάνειν» Οἱ 
ἄνθρωποι καταντήσανε σάν 
ἄδεια κανάτια, καί προσπαθοῦν 
νά γεμίσουν τόν ἑαυτό τους, ρί-
χνοντας μέσα ἕνα σωρό σκουπί-
δια, ἐκθέσεις μέ τερατουργήματα, 
ὁμιλίες καί ἀερολογίες, καλλι-
στεῖα, πού μετριέται ἡ ἐμορφιά 
μέ τή μεζούρα, ἠλίθιους καρνά-
βαλους, συλλόγους λογῆς-λογῆς 
μέ γεύματα καί μέ σοβαρές συ-
ζητήσεις γιά τόν ἴσκιο τοῦ γαϊ-
δάρου, συνδέσμους ἀφιερωμέ-
νους στούς ἀποθεωμένους 
ἄνδρες τῆς Εὐρώπης κι ἕνα σωρό 
ἀλλά τέτοια. Αὐτή, μέ μιά ματιά, 
εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ἀνθρωπότητας 
σήμερα, πού νά μήν ἀβασκαθεῖ! 
Ποῦ νά βρεῖ κανένας κατα-

φύγιο; … 
- Δόξα στόν Θεό, πού ὑπάρχει 

ἀκόμα κάποιο καταφύγιο γιά 
μᾶς πού δέν εἴμαστε σέ θέση νά 
νιώσουμε «τό μεγαλεῖο τῆς ἐπ-
χῆς μας». Δόξα στόν Θεό πού 
ὑπάρχουν ἀκόμα κάποιοι τόποι 
πού δέν τούς ἐξήρανε αὐτή ἡ 
φυλλοξήρα πού λέγεται σύγχρο-
νος πολιτισμός. 

«Καλό εἶναι νά ὑπάρχεις, ἀλλά 
νά ζεῖς εἶναι ἄλλο πράγμα». 

 
 

Φώτης Κόντογλου 
 Ἀπό τό βιβλίο:  

“ΤΟ ΦΟΒΕΡΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ”



Ἡ μαθητεία στή γλώσ-
σα τῶν Χριστουγέν-
νων εἶναι -πρίν ἀπ’ 

ὅλα τά ὑψηλά καί μεγάλα πού 
ἀρθρώνει- μιά συναρπαστική 
διδασκαλία σιωπῆς. Ὅσο ὀξύ-
μωρο κι ἄν μοιάζει τοῦτο γιά 
τή Βαβέλ τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι 
μιά πραγματικότητα, πού τήν 
ψηλαφεῖ κανείς ἀπό τά κείμενα 
τῆς Γραφῆς. Τό παιδίον γεν-
νιέται σιωπηλά σέ μιά φάτνη. 
Ἡ Μητέρα δέν λέγει τίποτε. 
Ὁ Ἰωσήφ σιωπᾶ κι αὐτός. Ἀκό-
μη καί ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων 

δέν φαίνεται νά ἀφαιρεῖ τό πα-
ραμικρό ἀπό τήν ἡσυχία τῆς 
νύχτας ἐκείνης. Κι ὅμως, ὅλα 
μιλοῦν τόσο δυνατά σ’ ὅποιον 
ξέρει ν’ ἀκούει.  
Εἶναι στιγμές, πού ἡ ψυχή 

μας ἀναζητάει τή σιωπή. Εἴτε 
διότι ὑπάρχει μέσα μας ἕνα 
τραῦμα ἀθεράπευτο, μιά πληγή 
πού δέν ἔκλεισε, εἴτε διότι ἡ 
εὐτυχία μας εἶναι πολύ ἰσχυρή, 
γιά ν’ ἀκουστεῖ στ’ αὐτιά τοῦ 
κόσμου. Μά πιό πολύ ζητια-
νεύεις τήν ἀπόλυτη ἡσυχία, γιά 
ν’ ἀφουγκραστεῖς αὐτό πού 
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ἀγαπᾶς. 
Αὐτό πού κρύβεις στά 

κατάβαθα τῆς ψυχῆς σου σάν 
τό σπουργιτάκι, πού ὁ μικρός 
στό παγκάκι προσπαθεῖ νά ζε-
στάνει στή χούφτα του μέσα 
στό χιονιά καί τή θύελλα.  
Ἡ σιωπή δέν εἶναι πάντοτε 

παραίτηση, ἐκείνη ἡ σιωπή 
πού οἱ ἅγιοι πατέρες ὀνομάζουν 
ταπείνωση. Εἶναι ἀντιθέτως 
ἕνας ἐκκωφαντικός πάταγος, 
μιά δυναμικότατη προσευχή, 
πού κάνει τόν Θεό νά ρωτᾶ τό 
πλάσμα Του· «τί βοᾶς πρός 
μέ;». Δέν ἔχει σημασία, ἄν πολ-
λές φορές οἱ ἄνθρωποι σέ πε-
ριφρονοῦν σάν ἀδύναμο ἤ -τί 
εἰρωνεία, στ’ ἀλήθεια!- σάν 
ἔνοχο. Κι ὁ Ἠλί πέρασε τό βου-
βό κλάμα τῆς Ἄννας γιά σπα-
σμό μεθυσιοῦ. Ὁ Κύριος δέν 
ἔρχεται μόνο μέ τούς τυφῶνες, 
μέ τό σεισμό ἤ τή φωτιά. Ἔρχε-
ται καί μ’ ἕνα ἁπαλό ἀεράκι. 
Καί πρέπει ἐσύ νά βγεῖς στήν 
ἔξοδο τοῦ «ἐγώ» σου, νά κα-
λύψεις τά μάτια σου καί νά 
πάψεις νά μιλᾶς, γιά ν’ ἀκούσεις 

Αὐτόν, πού θέλει νά σοῦ ἀπο-
καλυφθεῖ στήν προσωπική σου 
ἐξορία.  
Τά Χριστούγεννα, βυθισμένα 

στή σιωπή τους, ἠχοῦν στήν 
ἱστορία μας σάν «μυστήριον 
κραυγῆς». Εἶναι ἐκείνη ἡ κραυ-
γή, πού ἄλλους τούς φοβίζει, 
διότι ἔχει κάτι ἀπό τά οὐρλια-
χτά τῶν ἄμοιρων μανάδων τῆς 
Βηθλεέμ. Καί μέσα στό κυνήγι 
τῆς συνειδήσεώς τους δέν ἀκοῦν 
ἄλλο ἀπό τό μόχθο τῆς ἀβύσ-
σου. Σ’ ἄλλους ἡ ἴδια κραυγή 
δέν θ’ ἀκουστεῖ ποτέ, διότι τό 
τύμπανο τῆς καρδιᾶς τους ρά-
γισε πρόωρα-γέρασαν πρό-
ωρα. Εἶναι ὅμως καί μερικοί 
στόν κόσμο -λίγοι, διαλεχτοί- 
πού τήν κραυγή τῶν Χριστου-
γέννων ξέρουν νά μετασχημα-
τίζουν σέ παράγγελμα ἐλπίδας 
καί ἀγάπης. Αὐτοί σωπαίνουν. 
Δύο δάκρυα κι ἕνα χαμόγελο 
εἶναι πολλά γιά νά μιλήσουν. 
Νά ποῦν ἁπλά: «Ὁ Ἰησοῦς ἐτέχ-
θη». Αὐτό μόνο. Τίποτε ἄλλο.  

 
Ἰωάννης  
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Ἄφησέ με, Κύριε,  
καί τοῦτο τό ἔτος 
μή καί ἡ συνήθεια 
δέν μειώσει πλέον  
τή συγκίνηση  
τῆς παρουσίας σου� 
μήπως καί ἡ ἀνεπάρκειά μου 
μετατραπεῖ σέ μετάνοια� 
μήπως καί ξεφύγω  
ἀπ’�τή φυλακή τοῦ «ἐγώ»  
καί σταθῶ πιότερο στίς νίκες 
τοῦ ἀδελφοῦ μου 
χωρίς κριτική,  
χωρίς λογισμούς. 
 
 

Ἄφησέ με, Κύριε, 
καί τοῦτο τό ἔτος 
μήπως καί ἡ πολυμορφία μου 
συντονιστεῖ μονόδρομα  
στό θέλημά σου 
καί ἐκτιμήσω τά σωτήρια 
καί ξεκολλήσω ἀπ�τό χῶμα 
ἀτενίζοντας οὐρανό. 
 
Μέσα στό φῶς σου, Κύριε,  
θέλω νά σβήνουν οἱ μέρες μου 
μιά-μιά καί τοῦτο τό ἔτος, 
μέσα στό φῶς  
καί στό ἔλεός Σου.  
 

Γ. Δ.  

Δέηση
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Ἔξω ἄς κροτοῦνε τ’ ἅρματα 
καί τά χρυσά βραχιόλια· 
ἄς λάμπουν τά διαδήματα 
καί οἱ λαμπρές πορφύρες. 
Ξέρει ὁ Θεός πού κρύβονται 
τ’ἀληθινά διαμάντια.

Μά τί εἶναι αὐτό πού σήμερα συμβαίνει; 
Γιατί ἐσώπασαν καί δέν κυλοῦν οἱ αἰῶνες; 
Τί ἄραγε αὐτή ἡ σιωπή τους νά σημαίνει; 
- Χαῖρε, Μαρία, ἀπ’ὅλες τίς γυναῖκες 
ἡ πιό χαριτωμένη!  
Ὤ τοῦ ἀρχαγγέλου ἡ φωνή 
σάν κράταγε στά χέρια του 
τοῦ παραδείσου τό κλειδί!  
Καί ὤ τά θυρανοίξια 
ποῦ ἀτέλειωτα ἡ γῆ μᾶς περιμένει! 

Καί τώρα δές τό θαῦμα: 
Ἔγινε τό ὁλοαγνό τῆς Ναζαρέτ λουλούδι 
χερουβικό τραγούδι 
καί τῆς Ζωῆς κρουνός. 
Γλυκιά πηγή νά ξεδιψοῦν οἱ αἰῶνες, 
γιατί εἶν’αὐτή πού ἔγινε  
ἡ θύρα τοῦ παραδείσου 
καί τοῦ Χριστοῦ ἡ μάνα.   

Δέσποινα Δαμιανίδου

Κυλοῦσαν οἱ αἰῶνες σά νερό 
κι ἔψαχναν νά σέ βροῦν, ἁγνό λουλούδι. 
Μά ἐσύ σέ στείρα γῆ κρυμμένο 
περίμενες τήν ὥρα τοῦ Θεοῦ.  
Κι ἄνθισες κάποια μέρα ταπεινά 
στῆς Ναζαρέτ μίαν ἔρημη γωνιά. 
Λιβανωτό εὐωδιαστό ἡ ψυχή σου· 
καί ἕνωσες τήν προσευχή σου  
μέ τοῦ Ἰσραήλ τήν ἱκεσία.  
Ἐπρόσμενες κι ἐσύ μαζί μέ ὅλους 
τό Λυτρωτή σου καί Μεσσία. 



 
 
 
 
 

Μιά φορά κι ἕναν καιρό - λέει 
τό παραμύθι - ὁ Θεός 

ἔσκυψε ἀπό τόν οὐρανό κι ἔριξε 
ἕνα βλέμμα στή γῆ. Δέν ἔμεινε 
ὅμως εὐχαριστημένος μέ ὅσα εἶδε 
ἐκεῖ. Οἱ ἄνθρωποι, ἄν καί τούς 
εἶχε δώσει ὅλα τά καλά, εἶχαν γε-
μίσει τή ζωή τους μέ προβλήματα. 
Ὁ Θεός στενοχωρήθηκε πολύ, 
γιατί τούς ἀγαποῦσε καί ἤθελε νά 
εἶναι ὅλοι καλά. Ἔπεσε σέ βαθειά 
συλλογή. Τί ἄλλο θά μποροῦσε 

νά κάμει γιά νά τούς 
βοηθήσει; Ποιά 

εὐλογία δέν τούς 
ἔδωσε ἀκόμα; Σκέ-
φθηκε τότε νά ἐπιστρατεύσει τόν 
Χρόνο. Θά τόν ἔστελνε στούς 
ἀνθρώπους, ὥστε νά ἔχουν κάθε 
εὐκαιρία μέ ὅλη τους τήν ἄνεση 
νά φτιάχνουν σωστά τή ζωή τους. 

 Τόν φώναξε λοιπόν ἀμέσως 
κοντά του, τόν καθοδήγησε καί 
τόν ἔστειλε στή γῆ γιά νά βοηθή-
σει τούς ἀνθρώπους. Ὁ Χρόνος, 
νεαρό παλληκάρι γεμάτος ὄρεξη, 
ξεκίνησε ἀμέσως τό ἔργο του. Δέν 
εἶχε καιρό γιά χάσιμο. Ἔπρεπε νά 
γυρίσει ὅλη τή γῆ κι αὐτό, ἄν τό 
καλοσκεφθεῖς,  δέν ἦταν καθόλου 
εὔκολη καί ξεκούραστη δουλειά. 
Σταμάτησε στήν πρώτη πόρτα 

πού συνάντησε μπροστά του καί 
χτύπησε. Τοῦ ἄνοιξε ἕνας συνο-
μήλικός του νεαρός. Ὁ Χρόνος 
τοῦ εἶπε:  

-  Εἶναι καιρός νά ἀρχίσεις.  
-  Ν’ ἀρχίσω τί; ρώτησε μέ φα-

νερή ἀπορία ὁ νέος.  
-  Ὅλα τά σημαντικά πού φτιά-

χνουν τή ζωή σου. Τά σχέδιά σου 
καί τά ὄνειρα πού θά τῆς δώσουν 
ὀμορφιά καί νόημα.  

-  Μά εἶναι πολύ νωρίς ἀκόμα, 
ἀπάντησε ὁ νέος. Ἔχω καιρό. Τό 
μέλλον εἶναι μπροστά μου.  

-  Δέν ξέρεις κἄν, ἄν θά ἔρθει 
ποτέ τό μέλλον, ἀπάντησε ὁ Χρό-
νος. Δικός σου χρόνος εἶναι μόνο 
αὐτός πού τώρα ζεῖς. Αὐτό πού 
κρατᾶς μέ σιγουριά στά χέρια σου 
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π. Δημητρίου  
Μπόκου
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εἶναι μονάχα τό 
παρόν.  

Μά ὁ νέος δέν πείσθηκε.  
-  Ὄχι, εἶπε. Νιώθω πώς εἶναι 

πολύ νωρίς ἀκόμα γιά ὁτιδήποτε. 
Θά περιμένω τό μέλλον. 
Ὁ Χρόνος δέν μποροῦσε νά 

ἐπιμείνει περισσότερο. Εἶχε πολύ 
δρόμο μπροστά του. Ἔφυγε στε-
νοχωρημένος. Ἀπό πόλη σέ πόλη, 
ἀπό χωριό σέ χωριό, ἀπό σπίτι σέ 
σπίτι, συνέχισε νά τρέχει πάνω 
στή γῆ, νά συναντήσει ὅλους τούς 
ἀνθρώπους.  
Ὅταν ἐπιτέλους συμπλήρωσε 

τό γύρο της, ὁ Χρόνος ἦταν πιά 
ἕνας γέρος μέ χιονισμένα μαλλιά. 
Καί τότε βρέθηκε ξανά μιά νύχτα 
στό ἴδιο σημεῖο, ἀπ’ ὅπου εἶχε ξε-
κινήσει: στήν πόρτα τοῦ νεαροῦ 
ποῦ εἶχε πρωτοσυναντήσει. Μά 
τώρα τοῦ ἄνοιξε ἕνας ἀσπρομάλ-
λης γέρος. 

-  Πρόλαβες νά κάνεις κάτι 
σπουδαῖο στή ζωή σου; ρώτησε ὁ 
Χρόνος.  

-  Δυστυχῶς ὄχι, ἀπάντησε ὁ 
γέρος σκυθρωπός. Τά ἄφηνα 
πάντα ὅλα γιά τό μέλλον. Μά κά-
ποτε κατάλαβα, πώς εἶναι πιά 
πολύ ἀργά γιά ὁτιδήποτε. Τό μέλ-
λον δέν ὑπῆρχε πιά γιά μένα. Μέ 
εἶχε προσπεράσει. Χωρίς νά τό 
ἀντιληφθῶ, ἡ ζωή μου ἔγινε σιγά 
- σιγά ἕνα παρελθόν. Δέν περι-
μένω τίποτε πιά.  

-  Σταμάτα νά κοιτᾶς αὐτό τό 

παρελθόν, εἶπε ὁ Χρόνος. Δέν χά-
θηκε κάθε ἐλπίδα. Στά χέρια σου 
κρατᾶς ἀκόμα τό παρόν. Γιά ὅσο 
ζεῖς, αὐτό θά ὑπάρχει. Καί εἶναι 
δικό σου. Τό κάνεις ὅ,τι θέλεις 
ἐσύ. Κανένας δέν μπορεῖ νά σοῦ 
τό πάρει. Τό παρόν, αὐτό μονάχα 
εἶχες πάντοτε δικό σου. Τό μέλλον 
δέν ἤξερες ποτέ ἄν θά σοῦ δινό-
ταν. Τό παρελθόν σου πάλι δέν 
γυρίζει πίσω. Μά τό παρόν σου, 
καί τώρα ἀκόμα, εἶναι ἐδῶ. Ἔχεις 
καιρό, ἐκμεταλλεύσου το.  Ἔστω 
καί τώρα μπορεῖς νά κάνεις μιά 
ἀρχή, νά χτίσεις τουλάχιστον τή 
σχέση σου μέ τόν Θεό. Ἀρκεῖ νά 
τό θελήσεις μόνο.  
Μά ὁ γέρος μόρφασε ἀπαισιό-

δοξα:  
-  Πολύ ἀργά πιά γιά ὁτιδήποτε. 
Τό ρολόι χτύπησε τρεῖς φορές 

μέσα στή νύχτα.  
-  Νά, αὐτή ἡ ὥρα ἐκφράζει ὅλη 

τή ζωή μου, ξαναμίλησε ὁ γέρος 
μελαγχολικά. «Τρεῖς τή νύχτα: 
πολύ νωρίς καί συνάμα πολύ 
ἀργά γιά ὁτιδήποτε» (Ζᾶν-Πώλ 
Σάρτρ).  
Ὁ Χρόνος τότε κίνησε νά φύ-

γει.  
«Μυστήριο πράγμα ὁ ἄνθρω-

πος», σκεφτόταν. «Πῶς καταφέρ-
νει νά χαραμίζει τά δῶρα τοῦ 
Θεοῦ, μεταστρέφοντας τήν εὐλο-
γία σέ κατάρα;».  

(ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 
 ἀρ. φύλ. 366) 



«Τέτοιος εἶναι ὁ χρόνος, 
ὥστε σάν παρελθόν νά εἶναι 
χαμένος, σάν μέλλον νά εἶναι 
κάτι πού ἀκόμη δέν φάνηκε, 
ἀλλά καί σάν παρόν μᾶς  
ξεφεύγει πρίν καλά-καλά τόν  
αἰσθανθοῦμε».  
                          Ἰ. Χρυσόστομος 
 
 

«Γιά τίποτε ἄλλο δέν πρέπει 
νά λυπᾶσαι τόσο ὅσο γιά τόν  
χρόνο πού ἔχασες. Ἄν χάσεις 
χρήματα τά ξαναβρίσκεις. 
Ἄν ὅμως χάσεις τόν χρόνο σου 
ποτέ δέν θά τόν ξαναποκτήσεις».  

                                    Μ. Βασίλειος| Κ
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ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ 
ΠΟΤΕ ΟΤΙ… 
 
Μή ξεχνᾶς ποτέ 
ὅτι γιά κάθε στιγμή  
καί γιά ἀναρίθμητα  
πράγματα εἶσαι  
χρεώστης στό Θεό: 
  
γιά κάθε ἀναπνοή, 
γιά κάθε ἀκτίνα ἥλιου πού σέ θερμαίνει, 
γιά κάθε μπουκιά ψωμιοῦ, 
γιά κάθε καλή σκέψη, 
γιά κάθε ἅγιο αἴσθημα, 
γιά κάθε ἀγαθό ἔργο, 
γιά κάθε δωρεά τῆς Χάριτος, πού γαληνεύει  
καί χαροποιεῖ τήν καρδιά σου. 
 
Πιό πολύ ὅμως πρέπει νά εὐγνωμονεῖς  
τόν Κύριο, ἐπειδή:  
σέ ἀναγέννησε μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα, 
σέ ἕνωσε μέ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, 
σέ ἔκαμε παιδί Του.

Νά σκεφθεῖς.                 Εἶναι πηγή δυνάμεως. 
Νά διαβάζεις.                Εἶναι ὁ καρπός τῆς Σοφίας. 
Νά προσεύχεσαι.       Εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη  
                                                  στή γῆ. 
Νά δίνεις φιλία.           Εἶναι ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ  
                                                  στήν εὐτυχία. 
Νά χαμογελᾶς.             Εἶναι ἡ μουσική τῆς ψυχῆς. 
Νά προσφέρεις.          Εἶναι πολύ σύντομη ἡ ζωή  
                                                  γιά νά εἶναι κανείς ἐγωϊστής.  
Νά ἐργάζεσαι.               Εἶναι τό τίμημα τῆς ἐπιτυχίας.  
Γιά ψυχαγωγία.            Εἶναι τό μυστικό γιά νά μείνεις 

νέος. 
Γιά φιλανθρωπία.      Εἶναι τό κλειδί τῆς πύλης τοῦ Πα-

ραδείσου. 

ΒΡΕΣ ΚΑΙΡΟ

Ἕνα χαμόγελο δέν στοιχίζει τίποτ
ε. 

Πλουτίζει αὐτόν πού τοῦ τό χαρίζεις 

Χωρίς ἐσύ νά φτωχαίνεις. 

Δημιουργεῖ εὐτυ
χία στό σπίτι. 

Ἀνανεώνει τήν φιλία. 

Δέν ὑπάρχει κανείς τόσο πλούσιος πού νά μή τό ἔχει ἀνάγκη  

καί κανείς τόσο φτωχός, ὅσο αὐτός πού τό στερεῖται. 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ Σοφά Λόγια



| Κ
ΥΡ

ΙΑ
ΚΗ

18

Μὴ σὲ παραπλανᾶ ἡ ἡλικία μου: 
στὴν πραγματικότητα παραμένω 

τὸ ἴδιο παιδὶ πού σοῦ ἔστελνε τὰ ἀνορ-
θόγραφα γράμματα γιὰ νὰ ζητήσει κάποιο 
παιχνίδι ἀπὸ τὸ μαγικό σου ἐργαστῆρι 
καὶ νὰ φιξάρει τὸ ραντεβοῦ μαζί σου  
κάθε Πρωτοχρονιά. 
Εἶμαι τὸ ἴδιο παιδὶ ποὺ πίστευε ὅτι 

ὑπάρχεις ὅ,τι κι ἂν ἔλεγαν οἱ «ψιλιασμέ-
νοι» συμμαθητές του: Στὸν δικό μου 
κόσμο ὑπάρχεις, ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρω-
ποι, ποὺ ἔχουν τὴν ἀνάγκη τῆς ἀληθινῆς 
ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης. 
Ὑπάρχεις κι ἂς προσπαθοῦν οἱ μεγάλοι 

νὰ σὲ ἀπομυθοποιήσουν στὰ μάτια τῶν 
παιδιῶν. Πιστεύω μάλιστα ὅτι ὅλη αὐτὴ 
ἡ κρίση «ἀλήθειας» δὲν εἶναι παρὰ μιά 
βουτιὰ στὴν ἀπανθρωπιὰ καὶ στὸ ψέμα 
τοῦ ἐδῶ καὶ τοῦ τώρα: Πράγματι, δὲν 
ὑπάρχεις γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ χωρὶς 
ἀγαπητική διάθεση πρός τόν Θεό καί 
τόν ἀδελφό, ποὺ διακρίνει τὴν προσφορὰ 
μόνο σ’ ἕνα καλοτυλιγμένο μεγάλο κουτὶ  
μὲ κόκκινους φιόγκους καὶ ποὺ δὲν ἔχει 
διάθεση νὰ δώσει παρὰ μόνο ἐκεῖ ὅπου 
φτάνει τὸ χρέος  ἢ -χειρότερα- τὸ συμ-
φέρον του. 
Δὲν ὑπάρχεις γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ 

δέν πιστεύει στό Θεό ὅτι ἔγινε Θεάν-
θρωπος, ποὺ δὲν ἔχει τό ὅραμα τῆς Βα-
σιλείας Του, ποὺ ταΐζει τὸ σῶμα του μὰ 
ἀφήνει τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα του νη-

στικά καὶ κακοποιημένα. Δεν  ὑπάρχεις 
γιὰ τὸν κακομοίρη μεμψίμοιρο  ἀπαισιό-
δοξο καὶ γκρινιάρη ἄνθρωπο τοῦ 21ου 
αἰώνα, γιὰ ἐκεῖνον ποὺ δὲν θέλει νὰ 
δώσει στὸ συνάνθρωπό του, ὄχι ἕνα 
ποτήρι νερό, μὰ οὔτε ἕνα χαμόγελο κα-
λημέρας. 
Νομίζω ὅτι καταλαβαίνεις καλύτερα 

ἀπὸ μένα τὸ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖον δια-
ψεύδεται ἡ ὕπαρξή σου στὶς μέρες μας: 
Ἕνας ἅγιος  ποὺ δίνει, ἕνας ἅγιος ποὺ 
δὲν κρατᾶ γιὰ τὸν ἑαυτὸ του τίποτα, 
ποὺ μοιράστηκε τὴν περιουσία του μὲ 
τοὺς συνανθρώπους του καὶ ποὺ ἀφιε-
ρώνει τὴ νύχτα τῆς πρωτοχρονιᾶς στὸ 
ρεβεγιὸν τῆς καθαρῆς καρδιᾶς καὶ τῆς 
ἐν Χριστῷ ἀγάπης, εἶναι ἐπικίνδυνο σύμ-
βολο σ’ ἕναν κόσμο ἁρπακτικῶν. 

-Ἐὰν πασχίζω ὅλο τὸ χρόνο νὰ ἐξα-
πατήσω τὸ διπλανό μου γιὰ νὰ πάρω τὴ 
θέση του στὸ ταμεῖο, στὸ πάρκιν ἀκόμα 
καὶ στὴν ἐκκλησία (!)  σὲ ποιὸν ἅγιο Βα-
σίλη πιστεύω; 

-Ἂν ἔχω διαρκῶς παράπονα ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους, γιατί δὲ μ’ ἀγαποῦν, γιατί 
εἶναι ἀμαθεῖς, ἀστοιχείωτοι, μπανάλ, 
ἀνόητοι καὶ βαρετοί, ἂν τοὺς πλησιάζω 
μόνο ὅταν  θέλω νὰ ζητήσω κάτι καὶ 
τσαντίζομαι  καὶ βρίζω ὅταν δὲ μοῦ 
δίνουν ὅσα τοὺς ζητήσω, γιὰ ποιὸν Ἅγιο 
Βασίλη θὰ μιλήσω στή φίλη μου, στό 
παιδί μου ἤ στό ἐγγόνι μου; Προφανῶς 
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γιὰ ἕναν Ἅγιο Βασίλη ποὺ δὲν ὑπάρχει, 
γιατί στ’ ἀλήθεια δὲν ὑπάρχει τέτοιος 
Ἅγιος – προστάτης τῆς ἁρπαγῆς καὶ τῆς 
κερδοσκοπίας, τῆς γκρίνιας, καὶ τῆς ἀλα-
ζονικῆς κακομοιριᾶς. 
Δὲν ξέρω καλέ μου Ἅγιε Βασίλη  ἂν 

ὑπάρχει ἄλλος Ἅγιος τόσο ταπεινωμένος, 
ὅσο ἐσύ, θυσιασμένος στὸ βωμὸ τῆς 
Λουκούλιας ὑπερκατανάλωσης. 

 Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγάπησε τὴ μόρ-
φωση  μὲ ὅλο του τὸ εἶναι, δὲ μοιράζεις 
πιὰ βιβλία, οὔτε γνώση στὰ μπουχτισμένα 
ἀπὸ παιχνίδια  παιδιὰ, γιατί «τὸ βιβλίο 
εἶναι φτηνὸ καὶ βαρετὸ  πρωτοχρονιάτικο 
δῶρο». (Γουρλώνουν  τὰ ματάκια τους 
ἀπὸ ἔκπληξη καὶ δυσπιστία  τὰ παιδιὰ 
ὅταν ἀκοῦνε ὅτι εἶσαι ἐσὺ ὁ ἴδιος Μέγας 
Βασίλειος, ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς Ἱεράρ-
χες). 
Ὁ ἄνθρωπος τῆς  ἐγκράτειας καὶ τῆς 

προσφορᾶς ἐμφανίζεσαι πιὰ σὰν 
εὐτραφὲς θύμα τῶν γήινων ἐδεσμάτων, 
βουτηγμένος στὴ χοληστερίνη· γίνεσαι 
cartoon, πίνεις συγκεκριμένα ἀναψυκτικὰ  
καὶ κρεμιέσαι ἀπὸ τὰ μπαλκόνια σὰν 
πρωτάρης διαρρήκτης . 
Θὰ ἤθελα νὰ ζητήσω συγγνώμη γιὰ 

τὸν ἄθλιο τρόπο μέ τόν ὁποῖο σέ πα-
ρουσιάζουμε, ἀλλὰ  τώρα ποὺ τὸ ξανα-
σκέφτομαι, ἐσύ δέν βλάπτεσαι σέ τίποτε, 
ἐμεῖς φορτωνόμαστε μία ἀκόμη ἁμαρτία. 
Δανειστήκαμε τό ἅγιο ὄνομά σου καί τό 
ἐπιγράψαμε στήν προσωποποίηση τοῦ 
πολυειδωλολατρικοῦ πολιτισμοῦ μας. 
Αὐτὸς ὁ χοντρούλης τύπος μὲ τὴν 

κόκκινη πρησμένη μύτη, ποὺ ἐμφανίζεται  
κάθε Χριστούγεννα δὲν εἶσαι ἐσύ, ἀλλὰ 
ὅλοι ἐμεῖς. Τὶς κοιλιὲς μας ἁγιοποιήσαμε,  
τὰ πάθη μας ντύσαμε μὲ κόκκινη στολὴ 
κι ἀφήσαμε τὴν ἀμάθεια καὶ τὴ ρηχότητά 
μας νὰ ὁδηγεῖ τὸ ἕλκηθρο τῆς χωρίς 
ἁγνότητα ζωῆς μας. 
Γι’ αὐτὸ δὲν θέλουμε νά ὑπάρχεις 

Ἅγιε Βασίλη μου, ἔτσι ὅπως ἤσουν καί 
εἶσαι στήν πραγματικότητα. Γι’ αὐτὸ  
βιάζονται  οἱ μεγάλοι νὰ σὲ βγάλουν 
ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ὄνειρα τῶν παιδιῶν 
τους: γιατί ἂν σὲ γνώριζαν οἱ ἀθῶες 
παιδικὲς ψυχές, ἂν γνώριζαν τὸ μεγαλεῖο 
καὶ τὴν ὀμορφιά σου, τὴ μόρφωση καὶ 
τὴν καλοσύνη σου, τὴν ἐγκράτεια καὶ 
τὴ σταθερότητά σου, τήν ἁγιότητα καί 
τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη σου, θὰ ἔκριναν 
αὐστηρότερα τούς γονεῖς, τοὺς παπ-
ποῦδες, τοὺς δασκάλους, τοὺς ἱερεῖς, 
τοὺς γείτονες, τὸν κόσμο τῶν ὑπερφία-
λων ἐνηλίκων  καὶ τὴν ὑποκρισία τους. 
Ἐπειδὴ λοιπὸν καλέ μου, μία τέτοια κρι-
τικὴ θὰ ἦταν ἐπώδυνη  γιὰ κάθε πληγω-
μένο ἐγωισμό, προτιμοῦμε νὰ διδάσκουμε 
τὰ παιδιά μας ὅτι ὁ Ἅγιος δὲν ὑπάρχει κι 
ὅτι τὰ δῶρα τὰ φέρνουν οἱ γονεῖς, γιατί 
στὸ κάτω – κάτω  δῶρο γιὰ τούς περισ-
σότερους (ἤ μήπως ...γιά ὅλους μας) 
εἶναι μόνο ὅ,τι ἔχει τιμή, ὅ,τι κοστίζει 
κάποια χρήματα γιά νά τό ἀποκτήσεις. 
Τὰ ἀνεκτίμητα οἱ φαῦλοι δὲν τὰ θεωροῦν 
δῶρα, ἀλλὰ σκουπίδια! 
Γιὰ φέτος καλέ μου Ἅγιε Βασίλη, δὲ 

θὰ ζητήσω τὸ ἀκριβό, ἀλλὰ τὸ ἀνεκτί-
μητο, γιατί κουράστηκα νὰ εἶμαι φαύλη: 
Σοῦ ζητῶ λοιπὸν φέτος, νὰ πλησιάσεις 
στὸ κρεββατάκι κάθε νηπίου καὶ νὰ ψι-
θυρίσεις τὴν ἀλήθειά σου στὸ αὐτί του, 
πρὶν προλάβει ἡ ἐνήλικη φαυλότητα νὰ 
τὸ ἀγγίξει. Νά τοῦ ψιθυρίσεις ὅτι ἡ ἁγιό-
τητα εἶναι τό ἀνεκτίμητο καί μπορεῖ νά 
τό φανερώσει, ἄν θέλει, ζώντας ὅπως 
ἐσύ μέσα στήν ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μας μέ συνέπεια. Ἂν τὸ παρὸν μοιάζει 
χαμένο, ψέλλισε τὰ ἀνεκτίμητα στὴν 
ἀθωότητα τοῦ μέλλοντος. Ἔτσι ἡ Ἁγιό-
τητά σου θὰ γίνει λίγο καί δική μας. Ἡ 
νέα γενιά δέν θά πάει χαμένη, οὔτε καί 
οἱ ἑπόμενες… 

Μέ σεβασμό, Μάρω



Πονάει ἡ Μήδεια! Δαγκώνει 
μές στά χείλη της, τό νυφικό 
της πέπλο. Ἡ ὀδύνη τῆς 

τρυπᾶ τά κόκκαλα ἀπάνω στ’ἀδειανό 
συζυγικό κρεβάτι. Εἶναι π’ἀκόμα 
ἀγαπᾶ ἐκεῖνον, τόν πατέρα τῶν παι-
διῶν της, πού τώρα λαχταρᾶ ἄλλο 
κρεβάτι… 
Σφαδάζει ἡ Μήδεια! Ὁ σπαραγμός 

της τήν τρελαίνει. Τή σέρνει ἀναπό-
φευκτα μέχρι ἐκείνη τή λεπτή γραμ-
μή, τήν ἀδιόρατη, πού σάν ἀόρατη 
κλωστή χωρίζει τήν ἀγάπη ἀπό τό 
μίσος· κι ἡ Μήδεια περνᾶ τοῦτο 
τ’ἀκραῖο σύνορο, τό τόσο ἀπαίσια 
ἐπικίνδυνο… Ὁ πόνος της γίνεται 
τώρα ὁλάκερος μιά λυσσασμένη 
δίψα γιά ἐκδίκηση: νά τόν πληρώσει 
μέ τό ἴδιο νόμισμα· νά τόν πληγώσει 
ἔτσι ἀνελέητα, βαθιά καί τσουχτερά, 
ὅπως αὐτός ἐκείνην. 
Μά ἡ γυναίκα ξέρει· ὁ ἄντρας 

ἀπ’τό φυσικό του λίγες φορές πλη-

γώνεται μ’ ὅτι τήν ἴδια τήν πονᾶ. 
Δύσκολα θά ’νιωθε ὁ Ἰάσονας στή 
σάρκα του τοῦ πόνου τό σπασμό 
πού περονιάζει τή δική της. Μονάχα 
ἄν… 
Ἀνατριχιάζουν οἱ γυναῖκες τοῦ 

Χοροῦ: «Ἡ ἴδια ἐσύ…. καί θά τολ-
μήσεις;» (στ. 816). Κι ἡ Μήδεια 
ἀπαντᾶ ἀγέρωχα: «Γιατί ἔτσι θά πο-
νέσει ἐκεῖνος» (στ. 817). Ναί, θά 
κατακρεουργήσει τά παιδιά της! Θά 
μπήξει ἔτσι τό μαχαίρι ἴσια στά 
σπλάχνα τοῦ Ἰάσονα. Ὁ σπαραγμός 
ἐκείνων θά τελειώσει, μόλις αὐτή 
τελειώσει τή φριχτή της πράξη. Μά 
ὁ σπαραγμός ἐκείνου, πού θά τοῦ 
λάχει ν’ἀντικρύσει ζωντανός τή σάρ-
κα του σφαγμένη, πάνω στό σῶμα 
τῶν παιδιῶν του, δέ θά ’χει τελειωμό 
ποτέ. Τό ξέρει αὐτό ἡ γυναίκα. Τό 
ξέρει καί τό χαίρεται· ὁ πόνος τοῦ 
παιδιοῦ δέν ἔχει φύλο… 

  Ἀπελπισμένα προσπαθεῖ ἡ κο-
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«Πονάω!  
Δυστυχισμένη ἐγώ· τρισάθλια· πονάω!  

 Πονάω! Ἄχ, νά γινόταν νά χαθῶ». 
(Εὐριπίδη, Μήδεια, στ. 96-98) 
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ρυφαία τοῦ Χοροῦ: «Ἐσύ, ἐσύ θά 
εἶσαι ἡ πιό δυστυχισμένη» (στ. 818). 
«…Τά λόγια εἶναι ἀνώφελα» 
(στ.819), οὐρλιάζει τώρα ἡ Μήδεια· 
καί ἡ φωνή πνίγει στήν τελευταία 
συλλαβή τό δάκρυ, π’ἀγωνίζεται νά 
κρατηθεῖ στά βλέφαρα. Πονάει πάλι 
ἡ Μήδεια. Γυναίκα ἡ ἴδια καί μητέρα!  
Τά χέρια της, πού ὥρα πολλή χαϊ-

δεύουνε ἀναποφάσιστα τό φονικό 
μαχαίρι κάτω ἀπό τίς πτυχές τοῦ 
πέπλου της, τό ὑψώνουνε σέ μιά 
στιγμή ἀπειλητικά πάνω ἀπ’τά παι-
δικά κορμιά, πού σπαρταροῦν μέσα 
στό φόβο… Τά δάκρυα τοῦ Χοροῦ 
πού ἔξω δέρνεται, τό τρομαγμένο 
κλάμα τῶν παιδιῶν, τά οὐρλιαχτά 
καί οἱ σπαρακτικοί λυγμοί τῆς φό-
νισσας, τῆς μάνας, τῆς γυναίκας· 
πόνος ἀπαίσιος, ἀποτρόπαιος, ὁ πιό 
φρικτός τ’ἀνθρώπου· ἐκεῖνος πού 
γεννιέται ἀπό τό «μέσα» του… 

  Καί τόν ρουφᾶ ὡς τό μεδούλι ἡ 
μητέρα.  
Σφάζει καί σφάζεται, σάν μαχαι-

ρώνει τά παιδιά της. Ἄν μένει ἀκόμα 
ζωντανή, εἶναι γιά νά τόν δεῖ νά 
δέρνεται στά πόδια της κουρέλι… 

…Οἱ δύο σύζυγοι ἀντικριστά ὁ 
ἕνας στόν ἄλλον. Οἱ ρόλοι τώρα 
ἀναστρέφονται· ἡ Μήδεια ἀγέρωχη 
κι ὁ Ἰάσονας συντρίμμι. Ἀντιδικοῦν 
ἀτέλειωτα στίχο μέ στίχο:  
Ἰάσ: Παιδιά μου, πού σᾶς ἔτυχε 

κακή μητέρα!  
Μήδ: Παιδιά μου, θύματα ἄμυα-

λου πατέρα!  

Ἰάσ: Δέν πῆγε τό δικό μου χέρι 
νά τά μαχαιρώσει!  
Μήδ: Ἡ ἀδιαντροπιά καί οἱ και-

νούργιοι γάμοι σου τά ’χουν σκο-
τώσει! (στ.1363-1366). 

 Σαστίζει ὁ θεατής. Ποιός σκό-
τωσε, ἀλήθεια; Ἡ Μήδεια; Ὁ Ἰάσο-
νας; Ποιόν ἀπ’τούς δύο ν’ἀποστρα-
φεῖ καί ποιόν νά οἰκτίρει; Τά μάτια 
του πέφτουν ἀμήχανα πάνω στά δυό 
ματόβρεχτα κουφάρια. Καί τότε ψι-
θυρίζει λυπημένα κείνη τή λέξη 
π’ἄρθρωσαν τῆς Μήδειας τά χείλη 
καί πού τοῦ εἶναι τόσο γνώριμη, 
ὅταν μιλάει γιά παιδιά: «Θύματα!».  
Ἀλήθεια, ἄν ψάχναμε μιά λέξη 

νά περιγράψουμε τά ἑκατομμύρια 
παιδιά τῆς ἐποχῆς μας, δέν θά βρί-
σκαμε ἄλλη πιό ταιριαστή ἀπ’αὐτήν:  

«Θύματα!» εἶναι οἱ καρποί τῆς 
Μήδειας καί τοῦ Ἰάσονα τοῦ τότε 
καί τοῦ τώρα. Μέ μόνη διαφορά 
πώς ὁ Ἰάσονας κι ἡ Μήδεια τοῦ 
τότε δέν γνώριζαν ἐκεῖνο τόν Θεό 
πού ἑνώνει στό μυστήριο τά δυό 
κορμιά σέ μία σάρκα, ἔτσι πού 
ἄνθρωπος νά μήν τολμᾶ νά τά χω-
ρίσει. Κι ὅμως! Χωρίζεται καί σή-
μερα βίαια καί παράταιρα ἡ σάρκα 
ἡ μία, πού ζύμωσε ὁ Θεός μέ φύραμα 
τά δυό κορμιά στό γάμο. Τότε ὁ κα-
θείς λέει νά πάρει τά κομμάτια του, 
αὐτά πού τοῦ ἀνήκουν, νά φτιάξει -
ἄν εἶναι δυνατόν ποτέ- ἀκέραιο πάλι 
τόν ἑαυτό του. Καί τά παιδιά; Ποιός 
θά τά πάρει τά παιδιά πού ἀνήκουν 
ἀξεχώριστα στούς δυό τους;  
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Γίνονται τότε βέλη αὐτά, εὔστοχα 
καί φαρμακερά, πού ἐκτοξεύει ὁ κα-
θείς ἴσια στά σπλάχνα τοῦ ἄλλου: 
παιδιά στά δικαστήρια· παιδιά στίς 
ἀντεγκλήσεις καί στίς ἀπειλές· ἀνυ-
περάσπιστα στήν ἐνοχή τοῦ κόσμου 
μας· παιδιά στή διεκδίκηση καί στήν 
ἐκδίκηση· σήμερα μέ τή Μήδεια, 
αὔριο μέ τόν Ἰάσονα, μέ μοιρασμένες 
τίς ἡμέρες τους, τό σπίτι, τήν καρδιά 
τους.  
Ξεσκλίδια αὐτά ἀπό τή χωρισμένη 

σάρκα τῶν γονιῶν τους· ἐρείπια ἀπό 
τόν ρημαγμένο γάμο τους: παιδιά-
σκιές ἀπ’τόν λευκό ἐφιάλτη· παιδιά 
ἀχάιδευτα κι ἀφίλητα· στούς δρόμους 
καί στήν ἐγκατάλειψη· στό διχασμό 
καί στό μαρτύριο· παιδιά πού σπαρ-
ταροῦν κομματιασμένα· κλάμα τοῦ 
κόσμου στίς καρδιές μας· παιδιά 
τοῦ 2020. Θύματα!  
Χύνουνε τότε ἀξεχώριστα τά δά-

κρυα ἡ Μήδεια κι ὁ Ἰάσονας, γιατί 
ὁ πόνος τοῦ παιδιοῦ δέν ἔχει φύλο· 
οὔτε γνωρίζει χρόνο… Ρημάξαν τό 
λιμάνι τους, γιά νά θρηνοῦνε τώρα 
στά ναυάγια.  
Εἶναι πού ξέχασαν Ἐκεῖνον, πού 

ὅταν εὐλόγησε τό γάμο τους, θύμισε 
στόν Ἰάσονα πώς ἡ γυναίκα πού 
’χει δίπλα του εἶναι κομμάτι ἀπό τή 
σάρκα του, φύραμα καμωμένο ἀπ’ 
τήν πλευρά του, νά τό φροντίζει 
προστατευτικά, ὅπως τό ἴδιο του τό 
σῶμα. Κι εἶπε στή Μήδεια πώς τ’ 

ὀμορφότερο στολίδι της εἶναι ἡ γλυ-
κιά ὑποταγή στήν προστατευτική 
ἀγάπη τοῦ συζύγου της. Εἶναι πού 
ξέχασαν Ἐκεῖνον, πού, ὅταν ἀλλάζαν 
σταυρωτά τά στέφανα δεμένα στά 
μαλλιά τους, θύμιζε καί στούς δυό 
πώς εἶναι ἡ συζυγία τους σταυρός· 
ζυγός γιά νά τόν σέρνουνε μαζί 
ἀγόγγυστα· νά ὑπομένουν καί νά 
περιμένουν, νά ἀντέχουν καί ν’ἀνέ-
χονται, νά μετανιώνουν καί νά συγ-
χωροῦν. 
Γινήκανε, θαρρεῖς, σάν ἄγνωστες 

τοῦτες οἱ εὐλογημένες λέξεις τοῦ 
Θεοῦ στή Μήδεια καί στόν Ἰάσονα 
τοῦ σήμερα, γιά νά τούς γίνει τόσο 
γνώριμη ἐκείνη ἡ λέξη ἡ τραγική, 
πού περιγράφει τά παιδιά τους: «Θύ-
ματα!».  
Ἄς ἤτανε τουλάχιστον μιά λέξη, 

ἔστω μιά μόνη λέξη, νά τήν προφέ-
ρουνε μαζί οἱ ἀφίλιωτοι ἐχθροί: ἕνα 
«συγνώμη» στ’ ἀνυπεράσπιστα παιδιά 
τους. Ἴσως νά μαλακώνανε τότε οἱ 
δυό καρδιές, γιά νά ζητήσουνε συγ-
χώρεση ἀπό Ἐκεῖνον, τόν Θεό τους, 
πού τόσο ἀστόχαστα λησμόνησαν· 
νά σφιχταγκαλιαστοῦν ξανά σώματα 
καί ψυχές μέσα στή ζωηφόρα ἀγκαλιά 
π’ἄνοιξε στό σταυρό Του, γιά ν’ἀγκα-
λιάσουνε μαζί, πρίν εἶναι τόσο ἀργά, 
τά πληγωμένα θύματά τους.  

 
 Μαρία Παστουρματζή 

Φιλόλογος
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Ὅσες φορές τό ἀναλογίζομαι 
τόσο μέ σαγηνεύει αὐτό τό 

θαῦμα πού ζῶ μέσα στά ὅλο μέλι 
κι ἀπορία μάτια σου· γιά τόσα 
πού δέν γνωρίζεις, μά ἀγαπᾶ καί 
λαχταρᾶ ἡ ψυχή σου νά μάθει· γιά 
τό κρυφτό τοῦ ἥλιου μέ τή γῆ· γιά 
ὅσα ἀρχίζουν καί τελειώνουν· γιά 
τή ζωή. Ἐκεῖνα τά ἀτέλειωτα 
«γιατί» σου! «Πώς διαδέχεται τή 
ζέστη καί τό καλοκαίρι ἡ βροχή, 
τό κρύο καί τά κίτρινα φύλλα, κι 
ἀκολουθεῖ ὁ χειμώνας μέ τά χιό-
νια του, τή γύμνια καί τήν παγω-
νιά;  Γιατί;…».  
Κι ἐγώ σοῦ ἀπαντῶ πώς θά πε-

ράσει πάλι ὁ χειμώνας καί θά ξα-
νάρθει τό καλοκαίρι. Κι ἀνάμεσά 
τους ἡ ἄνοιξη θά στέκεται ἐκεῖ 
πού πρέπει, γιά νά φυλάξει τά 
σποράκια πού κοιμοῦνται, νά 
ὑποδεχτεῖ τά χελιδόνια, νά φρον-
τίσει ὅσα ναρκώθηκαν βαριά γιά 
μῆνες μέσα στίς σπηλιές, στό 
χῶμα, μήν τύχει καί πεθάνουν 
ἀπ’τήν πείνα.  

  Κι ὅλα μαζί, μετά, ὅταν ἔρθει ἡ 

ὥρα, ἡ ἐποχή, πού λένε οἱ μεγά-
λοι, θά ὑπακούσουν στή σιωπηλή 
κραυγή τῆς ἄνοιξης γιά τό ξύ-
πνημα τῆς ζωῆς.  
Κι ἡ γῆ μας θά τρέχει διαρκῶς 

γύρω ἀπ’τόν ἥλιο της, μήν τύχει 
καί τόν χάσει, γιά νά ζωογονεῖ 
ἀπό τό μικρό της χορταράκι ὡς τό 
μικρότερο παιδί κι ὡς τό μικρού-
τσικο ζωύφι.  
Κι αὐτό θά ἐξακολουθεῖ νά γί-

νεται γιά ὅσα χρόνια ἀκόμη θά 
κατοικεῖται ὁ πλανήτης γῆ. Κι 
ἐμεῖς θά μετρᾶμε ἔτσι τό χρόνο, μέ 
ὑπομονή. Κι ἔτσι θά νικᾶμε αὐτό 
πού οἱ μεγάλοι πάλι ὀνομάζουν 
ρουτίνα ἤ συνήθεια, ὅταν δέν 
ὑπάρχει καμιά ἀλλαγή στή ζωή 
τους.  
Καί μές ἀπ’ ὅλα αὐτά, πού ἔτσι 

σοφά εἶναι καμωμένα, κι ἐγώ κι 
ἐσύ, ζῶντας διαρκῶς τόν ὕπνο καί 
τό ξύπνημα τῆς φύσης, νά βεβαι-
ωνόμαστε γιά τό δικό μας ξύ-
πνημα μέσα σέ μίαν Ἀτέρμονη 
Ἄνοιξη!  

Ἡ κυρία σου,  Φιλαρέτη 
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Γλίστρησε μουσκεμένη στό ναό· 
ἦταν δέν ἦταν εἴκοσι χρονῶν 
κλαράκι πού ἔτρεμε μές στήν 

ἀραχνοΰφαντη ἐσάρπα της. Μήτε 
πού θά τήν πρόσεχα μέσα στόν τόσο 
κόσμο πού συνάζονταν στό νάρθη-
κα, ἄν δέν ἀντάμωναν οἱ πρῶτες 
λέξεις ἀπ’ τόν ἄμβωνα μέ τήν ψιθυ-
ριστή καί θυμωμένη της φωνή:  

- Περίμενε! Ν’ ἀνάψω ἕνα κερί 
καί φεύγουμε!  
Γύρισα αὐθόρμητα στό μέρος της. 

Φέγγανε οἱ τρεμάμενες ἀνταύγειες 
τῶν κεριῶν πάνω σ’ἕνα φτιασιδω-
μένο προσωπάκι. Κάτω ἀπό τά γυρ-
τά της ματοτσίνορα στραφτάλιζαν 
νοσταλγικά τά δυό πελώρια γαλάζια 
μάτια της, γλυμμένα ἀπό τούς κύ-
κλους τῆς ἀγρύπνιας.  

«Χριστούγεννα!», ἀκουγόταν γλυ-
κιά ἡ φωνή τοῦ λειτουργοῦ. «Παιδιά 
ντυθήκαμε βοσκοί καί μάγοι κι ἄγγε-
λοι…». 
Ὁ κόσμος συνωστίζονταν στό 

νάρθηκα. Ἔσπρωξε τήν κοπέλα πιό 
μπροστά, στό πλάι μου. 

«Ὅλους τούς ρόλους παίξαμε, 
σάν ἤμασταν παιδιά», συνέχισε ἡ 
φωνή τοῦ λειτουργοῦ, «κι ἀφήσαμε 
ἕναν νά τόν παίξουμε μεγάλοι· 
ἐκεῖνον τοῦ Ἡρώδη, ἀδέλφια μου· 
κραυγάζουν σιωπηλά ἀγέννητα παι-
διά, κομματιασμένα μές στά σπλάχνα 
τῶν μανάδων τους…». 
Ἔτρεμε δίπλα μου τ’ ἀδύνατο 

κορμί καί μές στή ραγισμένη της 
φωνή γλίστρησε ἀθόρυβα μιά σιω-
πηλή ὑγρή γραμμή, πού αὐλάκωσε 
τά μάγουλα. 

- Γιατί μοῦ εἶπες νά σκοτώσω; 
Ἦταν τρομακτική ἐκείνη ἡ φωνή, 

λυγμός ψιθυριστός, ὑπόκωφος μές 
στή γαλήνη τοῦ ναοῦ… 

- Εἶσαι τρελή; Θά μᾶς ἀκούσει ὁ 
κόσμος! Ψέλλισε φοβισμένα ὁ νεαρός 
πού τή συνόδευε. Πᾶμε νά φύγουμε!  

  Τήν ἔσυρε ἀπ’ τή μέση βίαια καί 
χάθηκαν κι οἱ δυό στήν ἄχνα τῆς 
βροχῆς. Μέσα ὁ λειτουργός μιλοῦσε 
γιά μετάνοια… 
Βγῆκα ἀπ’ τό ναό. Μόλις εἶχε 

σωπάσει ἡ βροχή. Εἶχε ἕνα κρύο 
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πού ἔτσουζε στά μέλη μου, καθώς 
τό δάκρυ τῆς κοπέλας στήν καρδιά 
μου: «Γιατί μοῦ εἶπες νά σκοτώσω;». 
Δύο πελώρια γαλάζια μάτια, ἐπίμονα 
ζωγραφιστά στή φρέσκια μνήμη μου, 
νά συνεχίζουνε τό κρυφό κλάμα τοῦ 
παιδιοῦ πού ἱκέτευε νά ζήσει μές 
στά σπλάχνα της. Κι ἐμεῖς γιορτάζαμε 
Χριστούγεννα… Σκούρυνε ὁ οὐρα-
νός, ἕτοιμος πάλι νά δακρύσει.  
Παίξαμε χθές «Τό κοριτσάκι μέ 

τά σπίρτα!», πῆρε ὁ ἀέρας μιά πε-
ραστική φωνή… 
Τό κοριτσάκι μέ τά σπίρτα… πλα-

νιέται ἀκόμα μές στούς δρόμους μας 
μέ ξεσκισμένη τήν ἀγγελική στολή, 
πού κάποτε τό ἕντυνε γονατισμένο 
μπρός στή φάτνη Σου, μπροστά στά 
τόσα μας φωτάκια πού λαμπύριζαν 
χρυσά νά κρύβουν ἀπ’ τά παιδικά 
της μάτια τήν ἀλήθειά Σου. Τώρα, 
ξεγύμνωτο ἀγγελούδι τριγυρνᾶ κι 
ὀνειρεμένα ἀναζητᾶ τή ζεστασιά 
στίς λάγνες ἀγκαλιές, πού ἐμεῖς τῆς 
δείξαμε. Τό τωρινό μας κοριτσάκι 
μέ τά σπίρτα, τό πρῶτο ἀγγελούδι 
πού σκοτώσαμε.  
Βάρυνε ἡ ἁμαρτία μας τ’ἀνυπε-

ράσπιστο κορμί κι ἔγινε ἡ ξυλιασμένη 
μας μικρούλα φόνισσα, γιά νά γλυ-
τώσει ἀπό τίς πέτρες μας… 
Ἔκλαιγε πάλι ὁ οὐρανός πάνω 

ἀπ’ τή στολισμένη φάτνη Σου.  
«Εἶναι οἱ μάγοι, ἀγγελούδι μου!», 

ἔδειχνε μιά μητέρα στό παιδί… 
Οἱ μάγοι αὐτοί πού ἀπόθεσαν ὅ,τι 

πιό ἀκριβό στό λίκνο Σου. Ἐμεῖς τί 
νά σοῦ φέρουμε, Θεέ μας; Στάζουνε 
αἷμα τά φτιασίδια μας. Κομματια-
σμένη ἡ ἀγέννητη ὀμορφιά τοῦ κό-
σμου μας κραυγάζει σιωπηλά μές 
στ’ ἀφανέρωτα ὑπόγεια τῆς γῆς καί 
τῆς ψυχῆς μας. Μέ ματωμένες τίς 
στολές χιλιάδες ἀγγελούδια ἀγέννητα 
ψάλλουν μαρτυρικά δοξαστικά πάνω 
ἀπ’τή φάτνη σου.  
Τί νά σοῦ φέρουμε ἐμεῖς; Ἕνα 

μονάχα δάκρυ μας ἀπέμεινε στό ξυ-
λιασμένο κοριτσάκι μέ τά σπίρτα. 
Λυγμός ἀπό τό δάκρυ τῶν ἀγγέλων 
μας νά συγκινεῖ αὐτό τή θεία μα-
κροθυμία  Σου, γιά νά μᾶς περιμένει 
σιωπηλή μέσα στό λίκνο Σου, πότε 
νά τῆς χαρίσουμε τ’ἀνέξοδό μας 
δῶρο, τό δάκρυ πού γλιστρᾶ κάτω 
ἀπ’ τό πετραχήλι τοῦ πνευματικοῦ, 
γιά νά ξεπλύνει τό αἷμα τῶν νηπίων 
μας· νά γονατίσουμε στήν κούνια 
Σου ντυμένοι πάλι στά λευκά.  
Θά ψάλλουν τ’ἀγγελούδια μας 

μακρόθυμα πάνω ἀπ’ τό βρεφικό 
Σου λίκνο τή «συγνώμη» μας. Κι 
ἐμεῖς θά πλέξουμε τά χέρια μας μιά 
ἀγκαλιά στοργῆς, μέσα σ’αὐτήν νά 
Σοῦ προσφέρουμε τό πιό γλυκό δο-
ξαστικό τοῦ κόσμου μας: τό γεννη-
μένο κλάμα ἑνός παιδιοῦ πού θά 
γλυτώσει ἀπ’ τό μαχαίρι τοῦ Ἡρώδη· 
καρπός καί δώρημα ζωῆς ἀπ’ τή 
ζωή π’ἀνέτειλε στή φάτνη Σου. 

 
(ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ, ἀρ. φύλ. 696) 



Ἄν δέν ὑπῆρχαν Χριστούγεννα 

Γιάννης Τσαπουρνιώτης 
 

Κ άθε χρόνο, τέτοια ἐποχή, 
συλλαμβάνω τόν ἑαυτό 
μου νά ἐξωτερικεύει 

αἰσθήματα πού παρέμεναν ἀνε-
νεργά μέσα μου. Αἰσθάνομαι 
τήν ἀνάγκη νά δώσω εὐχές σέ 
ἀνθρώπους πού δέν ἐπικοινωνῶ 
συχνά. Ἐπιζητῶ τήν ἀναθέρ-
μανση σχέσεων μέ ἄτομα πού 
δέν διατηρῶ ἀνάλογη ἐπαφή 
μέ τό παρελθόν. Θέλω νά κα-
θαρίσω κάθε μελανό σημεῖο, 
κάθε μικροπαρεξήγηση καί δια-
φωνία μέ ἀνθρώπους πού συ-
ναναστρέφομαι στήν καθημε-
ρινότητά μου. Θέλω νά ταπει-
νωθῶ, νά γίνω μικρός, νά ζητήσω 
συγνώμη.  
Καί θά μοῦ ἀπαντήσει εὔλο-

γα κάποιος:  
«Καί τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες 

τί πράττεις κοινέ θνητέ, ἄπληστε 
καί ἁμαρτωλέ; Φορᾶς τόν μαν-
δύα τῆς καλοσύνης γιά δεκα-
πέντε ἡμέρες καί ὅλο τόν ὑπό-

λοιπο χρόνο ζεῖς στή φθορά 
καί στή λάσπη τῆς φιλαυτίας; 
Ἄν δέν ὑπῆρχαν Χριστούγεννα 
θά σέ συγκινοῦσε κάτι σέ αὐτόν 
τόν μάταιο κόσμο;».  
Ἄν δέν ὑπῆρχαν Χριστού-

γεννα…  
Δέν ξέρω πώς θά βιώναμε 

τό παρόν καί τί θά ἐλπίζαμε 
γιά τό μέλλον.  
Σέ ποιόν θά προσευχόμασταν 

καί ἀπό ποιόν θά ἀναζητούσαμε 
τήν σωτηρία μας.  
Χωρίς τίς διδαχές, χωρίς τίς 

παραβολές καί τά θαύματα πώς 
θά κατανοούσαμε τίς ὑπερκό-
σμιες ἀλήθειες.  
Ἀπό ποῦ θά ἀντλούσαμε ἀγά-

πη ἄν στερούμασταν τήν πηγή 
της, τόν Χριστό.  
Ποιός θά φορτώνονταν τό 

βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας; Ποιός 
θά πάθαινε, ποιός θά σταυρώ-
νονταν καί θά ἀνασταίνονταν 
γιά νά προσδοκοῦμε κι ἐμεῖς 
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ἀνάσταση νεκρῶν καί ζωή τοῦ 
μέλλοντος αἰῶνος;  
Ἄν δέν σαρκώνονταν ὁ ἐνυ-

πόστατος λόγος τοῦ Θεοῦ, ἄν 
δέν γινόταν ὁ Θεός ἄνθρωπος, 
δέν θά ψέλναμε τά κάλαντα, 
δέν θά ἀνταλλάσσαμε εὐχές καί 
δῶρα. Δέν θά βιώναμε αὐτήν 
τήν ξεχωριστή γιορτινή διάθεση 
καί εὐφορία. Δέν θά προσφέ-
ραμε χαρά στά παιδιά μας. 
Δέν θά γιορτάζαμε τόν Χρῆστο 
καί τήν Χριστίνα, τόν Φώτη καί 
τήν Φωτεινή, τόν Ἰωάννη καί 
τήν Ἰωάννα, τόν Ἀντώνιο καί 
τήν Ἀντωνία, τόν Ἀθανάσιο καί 
τήν Ἀθανασία καί πλῆθος ἄλλων 
ἑορτῶν. Δέν θά γιορτάζαμε τί-
ποτα. Δέν θά ἀναμένανε καμιά 
Ἀνάσταση, κανένα Πάσχα. Θά 
ζούσαμε στήν ἀβεβαιότητα.  
Σήμερα ἐγκλωβιστήκαμε στήν 

γήινη κόλαση πού μόνοι μας 
ἐγκαθιδρύσαμε στέφοντας βα-
σιλιά τό χρῆμα καί τήν ὕλη. 
Ξέρουμε ὅμως πώς ὑπάρχει 
ἐλπίδα κι αὐτή πηγάζει ἀπό 
τήν πίστη στόν λυτρωτή μας, 
τόν Ἰησοῦ Χριστό.  

«Ἡ Γέννησή σου, Χριστέ, Θεέ 
μας, ἀνέτειλε στόν κόσμο τό 
φῶς τῆς γνώσεως διότι μ’ αὐτήν 
ἐκεῖνοι πού λατρεύουν τά ἄστρα 
διδάχτηκαν ἀπό ἀστέρι νά προ-
σκυνοῦν Ἐσένα, τόν Ἥλιο τῆς 
δικαιοσύνης καί Σένα νά γνω-
ρίζουν, τή σταλμένη ἀπό τά 

ὕψη ἀνατολή. Κύριε, δόξα σέ 
Σένα».  
Ἄν δέν ὑπῆρχαν Χριστού-

γεννα δέν θά ὑπῆρχε φῶς, τό 
φῶς τῆς γνώσεως, τό φῶς τό 
ἀληθινό.  
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Δεκέμβρης τοῦ 1943.  Ἕνα χωριου-
δάκι κοντά στά Πιέρια ἔχει τυλιχτεῖ στίς 
φλόγες καί τούς καπνούς. Ἀνήμποροι καί 
γέροι, ὅσοι δέν πρόλαβαν νά βγοῦν ἀπό 
τά σπίτια τους, κάηκαν ζωντανοί. Κι 
ἄλλους τούς σκότωσαν οἱ Γερμανοί ἐπί 
τόπου.  
Αἰτία γι’αὐτή τή συμφορά ἦταν ἡ συμ-

πλοκή πού ἔγινε τήν προηγούμενη ἡμέρα 
ἀνάμεσα σέ μιά ὁμάδα ἀνταρτῶν καί τή 
γερμανική περίπολο πού ἀνέβαινε στό 
χωριό. Οἱ Γερμανοί γιά ἀντίποινα θά κα-
τέστρεφαν τό χωριό, ὅπως συνέβη σέ 
παρόμοιες περιπτώσεις καί σ’ἄλλες πε-
ριοχές. Ἡ μόνη σωτηρία τῶν κατοίκων 
ἦταν ἡ φυγή. Τά ξημερώματα ὁλόκληρες 
οἰκογένειες, νέοι, γέροι, μάνες μέ μωρά 
παιδιά ἅρπαξαν βιαστικά ὅτι μπόρεσαν 
ἀπό τό σπίτι τους καί σχηματίζοντας μιά 
ἀνθρώπινη ἁλυσίδα, ἀκολούθησαν τό μο-
νοπάτι πού ὁδηγοῦσε στό βουνό.  
Πρωτοπόρος στή δύσκολη αὐτή πορεία 

εἶναι ὁ παπά- Γιάννης, ὁ ἱερέας τοῦ χω-
ριοῦ. Στούς ὤμους του κρατᾶ σάν λά-
βαρο τή γερόντισσα μητέρα του, παρά-
λυτη ἀπό χρόνια.  

 Ἡ ἀγωνία μεγάλη, ὁ δρόμος ἀνηφο-
ρικός καί δύσβατος. Τό φορτίο στήν 
πλάτη τοῦ ἱερέα βαρύ. Κοντανασαίνει. 
Χοντρές σταγόνες ἱδρώτα κυλοῦν στό 
μέτωπό του. Σκυφτός καθώς εἶναι, ἡ μα-
κριά γενειάδα του ἀκουμπάει στή γῆ. Ἡ 
μάνα στούς ὤμους του, ψηλότερα ἀπό 
τούς ἄλλους, φαίνεται σάν ν’ἀκουμπάει 
στόν οὐρανό.  

  Ἀνηφορικός ὁ δρόμος. Καί τό φορτίο 
ἀπό τήν κόπωση ἀκόμα πιό βαρύ. Ὅμως 
ὁ παπά-Γιάννης δέν σταματᾶ. Συνεχίζει 
τήν πορεία, κουβαλώντας ἀγόγγυστα τή 
μάνα του. Πίσω ἀκολουθεῖ ἡ πρεσβυτέρα 
μέ τά τέσσερα μικρά παιδιά τους. Πονάει 
καί γι’ αὐτούς. Κοντοστέκεται καί τούς δί-
νει κουράγιο. Νοιάζεται καί γιά τό ποί-
μνιό του, πού τό βλέπει ν’ἀνεβαίνει σιω-
πηλό τόν δικό του Γολγοθά. Σκέφτεται 
ἰδιαίτερα τούς ἡλικιωμένους, τούς ἀρρώ-
στους, τά μικρά παιδιά πού κρυώνουν, 
καθώς οἱ νιφάδες τοῦ χιονιοῦ πού τούς 
ἀκολουθοῦν σ’ὅλη τή διαδρομή γίνονται 
ὅλο καί πιό πυκνές.  
Σέ λίγο θά πέσει καί τό σκοτάδι. Ὁ 

λειτουργός τοῦ Ὑψίστου προσεύχεται καί 
προχωρεῖ. Ἔχει πίστη στόν Θεό πώς δέν 
θά τούς ἐγκαταλείψει. Θά προστατέψει 
κι αὐτούς, ὅπως προστάτεψε τόν περιού-
σιο λαό στήν ἔρημο. Ἡ πορεία τους μοι-
άζει λίγο μέ τήν πορεία τῶν Ἰσραηλιτῶν: 
Φύγανε τότε οἱ Ἰσραηλίτες ἀπό τήν Αἴγυ-
πτο, γιά νά γλυτώσουν ἀπό τή δουλεία 
τοῦ Φαραώ. Φεύγουν τώρα καί οἱ κάτοι-
κοι τῶν Πιερίων ἀπό τό χωριό τους, γιά 
νά σωθοῦν ἀπό τή μανία τοῦ κατακτητῆ. 
Ἐκεῖ προπορευόταν ὁ Μωυσῆς, κρατών-
τας στά χέρια του τίς πλάκες μέ τίς δέκα 
ἐντολές πού τοῦ εἶχε δώσει ὁ Θεός. 
Ἐδῶ προπορεύεται ὁ παπά-Γιάννης, κου-
βαλώντας στούς ὤμους τή μάνα του, πι-
στός στήν ἐντολή: «Τίμα τόν πατέρα σου 
καί τή μητέρα σου».  
Ἔκανε τόσα θαύματα τότε ὁ Θεός, γιά 

Γλυκύς Γολγοθάς     Καίτη Π. Ἡλιοπούλου
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νά σώσει τόν περιούσιο λαό του: Τούς 
πέρασε ἀπό τήν Ἐρυθρά θάλασσα, τούς 
ἔδωσε τό μάννα, ὀρτύκια, νερό στήν 
ἔρημο. Δέν μπορεῖ! Κάποιο θαῦμα θά κά-
νει καί γι’ αὐτά τά παιδιά Του. Τό πιστεύει 
καί προχωρεῖ ὁ παπά-Γιάννης.  
Καί νά τό πρῶτο θαῦμα! Λίγα μέτρα πιό 

πέρα διακρίνουν τήν ἐγκαταλειμμένη κα-
λύβα ἑνός κτηνοτρόφου. Εἶναι μιά ὄαση 
μετά ἀπό τήν τόσο κοπιαστική πορεία. 
Πρίν ἀνοίξουν τήν πόρτα, στρέφονται καί 
κοιτοῦν τό χωριό τους, πού ἁπλώνεται 
κάτω ἀπό τά πόδια τους. Τό βλέπουν νά 
φλέγεται. Χέρια ἐχθρικά καταστρέφουν 
τά σπίτια τους, τό βιός τους, τό μόχθο 
μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς. Οἱ γυναῖκες 
κλαῖνε, τά μωρά τσιρίζουν, οἱ ἄντρες 
ὀργίζονται, βρίζουν καί ἀπειλοῦν. 

«Ἀδέρφια μου», ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ 
παπά-Γιάννη, «μήν ἀπελπίζεστε! Ὁ πόλε-
μος κάποτε θά τελειώσει. Ὁ Κύριος, πού 
ἔσωσε τή ζωή μας, θά βοηθήσει νά ξα-
ναγυρίσουμε καί πάλι στό χωριό μας. 
Θά ξανακτίσουμε τά σπίτια μας, θά ξα-
ναφτιάξουμε τό βιός μας. Τώρα, ἄς τόν 
εὐχαριστήσουμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς 
μας γιά τό θαῦμα πού ἔκανε νά βρεθεῖ 
τούτη ἡ καλύβα στό δρόμο μας. Θά πε-
ράσουμε ἐδῶ τή νύχτα, θά ξεκουρα-
στοῦμε, καί τό πρωί πού θά ἔχουμε ἐπα-
νακτήσει τίς δυνάμεις μας θά 
συνεχίσουμε τήν πορεία. Καί νά ’στε βέ-
βαιοι πώς ὁ πανάγαθος Θεός εἶναι κοντά 
μας, μαζί μας. Θά ὁδηγήσει κι ἐμᾶς ὅπως 
καί τούς Ἰσραηλίτες, σέ κάποια «Γῆ τῆς 
Ἐπαγγελίας», γιά νά μείνουμε ἐκεῖ, μέχρι 
νά περάσει ἡ μπόρα».  
Οἱ συγχωριανοί του, παίρνουν κουρά-

γιο ἀπό τά λόγια του. Παραμερίζουν νά 
περάσει πρῶτος ὁ ἱερέας στήν καλύβα. 

Ἐκεῖνος μέ πολλή προσοχή βάζει τή μάνα 
του σέ μιά γωνιά νά ξαπλώσει. Δίπλα 
της κάθεται ἡ πρεσβυτέρα μέ τά παιδιά 
τους. Βολεύτηκαν καί οἱ ἄλλοι ὅπως μπό-
ρεσαν. Ὁ παπά-Γιάννης γονατίζει καί προ-
σεύχεται. Μέ τά μάτια ὑψωμένα στόν 
οὐρανό εὐχαριστεῖ τόν Θεό γιά τή σω-
τηρία τους, δέεται γιά τίς ψυχές τῶν συ-
νανθρώπων του πού χάθηκαν, παρακαλεῖ 
τόν Κύριο νά τούς προστατέψει.  
Σηκώνεται γαλήνιος. Κοιτάζει τούς συγ-

χωριανούς του. Στά πρόσωπά τους εἶναι 
ζωγραφισμένη ἡ ἀγωνία, ὁ πόνος, ὁ τρό-
μος. Προσπαθεῖ νά τούς ἐνθαρρύνει. 
Πλησιάζει στήν οἰκογένειά του. Ρίχνει μιά 
τρυφερή ματιά στήν πρεσβυτέρα. Τά παι-
διά του, ἔχουν ἀποκοιμηθεῖ στήν ἀγκαλιά 
τῆς μάνας τους. Ἀθόρυβα πηγαίνει καί 
κάθεται δίπλα στή δική του μάνα. Στό γε-
μάτο ἀγωνία βλέμμα της διακρίνει τή 
μητρική ἀγάπη, τόν πόνο, τήν ἐγκαρτέ-
ρηση. Τῆς χαϊδεύει τό λευκόμαλλο κε-
φάλι. Ἀνασηκώνεται λίγο ἡ μάνα, παίρ-
νει τό χέρι τοῦ παιδιοῦ της, τό χέρι 
τοῦ ἱερέα, τό ἀσπάζεται μέ σεβασμό 
κι εὐγνωμοσύνη!  

 - Ἄχ, τί σταυρό κουβαλᾶς, παιδάκι 
μου! Ψιθυρίζει μέ βαθύ ἀναστε-
ναγμό. 
Κι ὁ παπά-Γιάννης, μέ μιά λάμψη 

στά μάτια κι ἕνα φωτεινό χαμό-
γελο τῆς ἁπαντά:  

- Ὁ σταυρός πού κουβαλάω, 
μάνα, εἶναι ἐλαφρύς· ὁ Γολ-
γοθάς μου γλυκύς καί ἡ 
Ἀνάσταση γιά ὅλους 
μας δέν θ’ ἀργήσει 
νά ’ρθει.  
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  Τό 2020 ἦταν μιά δύ-
σκολη χρονιά γιά ὅλα τά 
χριστιανικά ἔντυπα καί γιά 
τήν ΚΥΡΙΑΚΗ. Ἡ ὑπέρογκη 
καί ἄδικη αὔξηση τῶν τα-
χυδρομικῶν τελῶν μαζί μέ 
τήν ὅλη αὔξηση τῶν λει-
τουργικῶν της ἐξόδων δη-
μιούργησαν σοβαρό πρό-
βλημα γιά τήν ἔκδοση τοῦ 
περιοδικοῦ μας.  

  Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
καί μέ τή δική σας συνδρομή 
προσπαθοῦμε νά ἀνταπο-
κρινόμαστε μέχρι στιγμῆς 
- μέ θυσίες ὄχι μικρές. Γιά 
νά συνεχισθεῖ ἀπρόσκοπτα 
ἡ προσπάθειά μας, ἀπό τό 
ἐρχόμενο ἔτος (2021) τό 
περιοδικό θά ἐκδίδεται ἀνά 
τετράμηνο ἀντί τῆς τριμή-
νου ἔκδοσής του πού ἴσχυε 
ἕως τώρα. 

Ἐπειδή καί αὐτή ἡ ἀλλαγή 
δέν καλύπτει ἄνετα τά ἀπαι-
τούμενα ἔξοδα, παρακα-
λοῦμε:  

Ὅσοι ἔχετε τή δυνατότη-
τα, ἐξακολουθῆστε νά ἐνι-
σχύετε οἰκονομικῶς τήν 
ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ, 
ἀποστέλλοντας μαζί μέ τή 
συνδρομή σας καί ὅ,τι πε-
ρισσότερο ἡ ἀγάπη σας ὑπα-
γορεύει. 

 

Ὅσοι χρωστᾶτε παλαιότερες συν-
δρομές, φροντίστε γιά τήν ἐξό-
φλησή τους. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ συν-
δρομή παραμένει ὡς ἔχει. Δηλαδή 
ἡ συνδρομή θά εἶναι πάλι 5 εὐρώ. 

Φροντίστε ὅλοι νά γράψετε 
τοὐλάχιστον ἕνα νέο συνδρομητή, 
ὥστε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο 
μεταφέρει ἡ ΚΥΡΙΑΚΗ, νά μπαίνει 
σέ περισσότερα σπίτια, νά οἰκο-
δομεῖ περισσότερες ψυχές.  

Τίς συνδρομές μπορεῖτε νά τίς 
ἐξοφλεῖτε καί μέ κατάθεση στόν 
λογαριασμό τοῦ περιοδικοῦ πού 
εἶναι:  

Ἀρ. Λογαρ. Τράπεζα Πειραιῶς: 

5254-076004-404 EUR  

ἤ γιά τό ἐξωτερικό IBAN: 

GR8501722540005254076004404. 

Νά ἀναγράφετε τά στοιχεῖα σας 
καί τήν ἐπισήμανση γιά τό περιο-
δικό ΚΥΡΙΑΚΗ. 
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2021 μ.Χ. Ἕνα νέο ἔτος ξεκινάει σέ λίγες ἡμέρες. Στήν ἀρχή του, 

νιώθουμε τήν ἀνάγκη νά δοξολογήσουμε καί νά εὐχαριστήσουμε τόν 
Ἕνα Τριαδικό μας Θεό, γιά ὅλα ὅσα ἀξιωθήκαμε νά βιώσουμε, θετικά 
καί ἀρνητικά, στήν παρελθοῦσα χρονιά. Ὁ Θεός, πού ὁ ἴδιος εἶναι 
Ἄχρονος, ἀλλά κάτω ἀπό τήν ἐξουσία Του, ἔχει κάθε καιρό καί χρόνο, 
εἶναι Αὐτός πού παραχωρεῖ καί ἐπιτρέπει κάθε δευτερόλεπτο, λεπτό, 
ὥρα καί χρόνο γιά τήν πνευματική μας καλλιέργεια καί ὠφέλεια.  
Πιστεύουμε ὅτι ἡ προηγούμενη χρονιά πού πέρασε, ἦταν ἀπό τίς 

πιό δύσκολες γιά τήν ἁγία μας Ἐκκλησία καί τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ. 
Πῶς κατόρθωσε ὁ πονηρός διάβολος νά μπλέξει τό θέμα κορονοϊός μέ 
τήν πίστη καί νά συγχίσει τούς χριστιανούς…  Πῶς καταφέραμε νά 
ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας στά πιθανά μελλούμενα ἀντί στό τώρα 
τῆς ζωῆς μας, δηλαδή τῆς σχέσης μας μέ τό Χριστό καί τούς ἀνθρώ-
πους…  Πῶς τά αὐτονόητα ἔγιναν αἰτία διχασμοῦ καί διαφορετικῶν 
ἀπόψεων… 

‘Όμως δέν ἀπελπιζόμαστε. Γνωρίζουμε ὅτι ἔχουμε ἕνα Θεό – Πατέρα 
πού μᾶς ἀγαπᾶ χωρίς ὅρια, πού δέν μᾶς ἐγκαταλείπει ποτέ καί πού 
μπορεῖ, στηριγμένος σ’ αὐτή τήν ἀγάπη, νά μεταποιήσει ἀκόμα καί 
τίς δυσκολίες σέ εὐλογίες. 
Γιά αὐτό, παρόλες τίς δυσκολίες, θά συνεχίσουμε μέ τήν χάρη τοῦ 

Θεοῦ καί στό νέο ἔτος, τή μικρή μας προσπάθεια, ἐπιστρατεύοντας 
τίς πτωχές μας δυνάμεις στό ἔργο τοῦ περιοδικοῦ καί σέ κάθε ἔργο 
πού εὐλόγησε ὁ Θεός νά διακονοῦμε μέσα στόν σύλλογο. 
Κλείνοντας, εὐχαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας τούς ἀγα-

πητούς ἀναγνῶστες καί συνεργάτες πού συμβάλλουν στήν διάδοσή 
του καί τούς εὐχόμαστε τό νέο ἔτος νά εἶναι γιά ὅλους καρποφόρο, 
ἅγιο καί εἰρηνικό. 

Ἀπό τήν Σύνταξη 

Στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους




