
 «Μ Η  Σ Κ Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε…» 
 

 Στης εποχής μας την ερημιά κάποια αναστήματα 
μικρά διερωτώνται. Να ξεμυτίσουν θέλουν. Στης μέρας 
το φως να βγουν. Κουράστηκαν πια στις τρώγλες τους. 
 Το φως του ήλιου ζητούν. Αναζητούν. 
Επιδιώκουν. 
 Ξέρουν, ότι στης νύχτας τα σχέδια δεν μπορούν να 
στηριχθούν. Η πλάνη ελλοχεύει γύρω. 
 Στον ήλιο λοιπόν ν’ απλώσουν τα ιδανικά τους. 
Για να στεγνώσουν. Η υγρασία… 
 Τα ιδανικά τους, ναι. Είναι καινούργια. Ό χ ι 
μεταχειρισμένα. Αποχρωματισμένα! Όχι. 
 Την αξία τη διατηρούν. Ατόφιαν. 
 Με τη δική τους αξία τα έχουν περιχαρακώσει. 
 Είσδυση δεν επιτρέπουν. Είναι το δικό τους 
άβατο.  
 Κανένα δεν ενοχλούν. 
 Προς της επαγγελίας τη γη πορεύονται. Αυτήν 
επαγγέλλονται σε κάθε βήμα. Περιμένουν. Αναζητούν. 
 Ενυπνιάζονται μια κοινωνία αλλαγμένη. Στα καλά 
της ρούχα ντυμένη. 
 Νοσταλγώντας στιγμές παρελθοντικές, νιώθουν να 
γοητεύονται με των βουνών τα οράματα. Τις ψηλές, τις 
κορφές, τις απάτητες. Ανθρώπου πόδι δεν μπόρεσε 
ακόμη να υποτάξει. 
 Φωτοστέφανο (γιατί;) δεν προβλέπεται. Αφού 
νιώθουν τα προβλήματα τα εξωτερικά να τους τρυπούν 
τα κόκκαλα. Μέχρι μυελού.  
 Από τούτα πνιγμένοι δεν χωρούν την τακτική τους 
την παλιά. Αλλού στρέφονται τώρα. 
 Αξιολογικά τότε το να καταφθείρουν καταστάσεις 
και ήθη περνά σε δεύτερη κατανομή. 
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 Προηγείται των μήλων των Εσπερίδων η 
αναζήτηση. Παρά το γεγονός, ότι οι τελευταίες 
καταστάσεις διαρκώς απομαγεύουν τη θαλπωρή  των 
ημερών. 
 Τώρα μάλιστα που και ο Άτλας είναι αδειούχος. 
 Επινοήματα της φαντασίας θα λειτουργήσουν; 
Ποιός ξέρει… 
 Για να γιορτάσουμε, αλήθεια, Χριστούγεννα, 
απαιτείται καιρός ειρηνικός;  
 Αν όμως στραφούμε στου Χριστιανισμού τα 
κράσπεδα και τις παρυφές, θα βρούμε μπροστά μας τις 
κατακόμβες. Τους διωγμούς και τα μαρτύρια. Κι αυτό 
συνεχίζεται.  
 Πέρασαν όμως (λέμε) οι πολεμικές συρράξεις. Τα 
Άουσβιτς. Τα γκουλάγκ. Και ότι η νοσηρή φαντασία του 
ανθρώπου μπορεί να επινοήσει.  
 Άλλαξε ο άνθρωπος; 
 Ευσεβοποθισμός; (Wishfull thinking) 
 Lupus; (λύκος;) 
 Ως «χαρίεν…» 

Το ευχάριστο ένα είναι. 
Ο Χριστός γεννιέται. Ναι! Στη Βηθλεέμ. Όχι σε 

παλάτια. Και μέγαρα. Μα σε σπηλιά απέριττη. 
Οι Ηρώδες, με τους δικούς τους, καραδοκούν.  
Εμείς; Στο σπίτι μας κλεισμένοι; 
Ναι, αλλά ο Χριστός για εμάς γεννήθηκε. 

Ειλητάριο κρατεί. Με πρόσκληση ανοιχτή. Κι είναι τούτη 
προσωπική. Και αμεταβίβαστη.  

Τ’ όνομά μας γράφει. Όχι άλλου. 
Οι μάγοι, από της ανατολής τα βάθη, τον ερχομό 

Του διασαλπίζουν. 
Είναι και οι ποιμένες, οι αγραυλούντες εκεί. Τα 

πρόβατά τους προσέχουν, που τον ύπνο τους 
απολαμβάνουν. 
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Και περνούν στιγμές ανεπανάληπτες. Από 
έκπληξη σ’ έκπληξη. Μα είναι δυνατό;  

Ο Σωτήρας;  
Τόσο κοντά;  
Σε μια σπηλιά μικρή μέσα; 
Κι αυτοί; Επίσημοι προσκεκλημένοι;  
Ύψιστη γι’ αυτούς τιμή. 
Και ξεκινούν. 
Και πορεύονται. 
Και προχωρούν. 
Το μήνυμα το πήραν. 
Ο Σωτήρας είναι κοντά  τ ο υ ς. 
Γεννήθηκε  ε κ ε ί. 
Χωρίς   πολυτέλειες.  Πανηγυρισμούς.   Τυμπανο-

κρουσίες. 
Ο γιορτασμός που προτείνεται, είναι άλλης 

μορφής. Και ποιότητας. 
Τα γεγονότα μια άλλη πρόσκληση-πρόκληση μας 

θυμίζουν: 
«Μη σκιάζεστε στα σκότη», αδελφοί. 
Τ’ αστέρι εκείνο, το μοναδικό, εξακολουθεί να 

φωτίζει. Να λάμπει. Ν’ αποκαλύπτει. Τα σκοτάδια να 
διώχνει. Να τα εξαφανίζει. 

Με σοβαρότητα, ναι. Να πάμε. 
Χωρίς φόβο. 
Θα πούμε λοιπόν «παρών» στη μεγάλη τούτη 

συνάντηση; Ή….;  
Είναι δυνατό τέτοιες ευκαιρίες ν’ αφήνουμε να 

χάνονται; Ανεκμετάλλευτες; 
Εμπρός λοιπόν. Πάμε. 
«Δοξάσατε». 
Καλά Χριστούγεννα. 

 
+ ο π.Γ. 


