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O
Μαζί μας; Ή...;

Εμμανουήλ για δυό χιλιάδες τώρα χρόνια είναι μαζί μας. Και όμως 
για πολλούς παραμένει ο μεγάλος άγνωστος.

Έρχονται Χριστούγεννα. Και οι άνθρωποι όλοι κάμνουμε παύσεις. 
Διακοπές. Σχόλη.

Συνωστιζόμαστε βέβαια στις αγορές. Στολίζουμε δένδρα. Στέλλουμε 
κάρτες ευχετήριες.

Ο Εμμανουήλ όμως δεν φαίνεται να είναι κοντά μας.
Δεν αισθανόμαστε να είναι δίπλα μας.
Μας είναι ξένος. Άγνωστος. Γιατί;



Διότι πλησιάζουμε τυπικά τα γεγονότα.
Δεν τον αγαπούμε. Δεν ανοίγουμε τις ψυχές μας διάπλατα σ’ Αυτόν.

Δεν του δίνουμε την καρδιά μας. Να κατοικήσει εκεί.
Kαλύτερα νοιώθουμε, όταν λέμε:
“Μεθ’ ημών ο χρυσός”.
“Μεθ’ ημών η δόξα”.
“Μεθ’ ημών το χρήμα”.
Αποτέλεσμα: Μένουμε ξένοι. Ανυποψίαστοι μπροστά στο μεγάλο 

θαύμα.
Αισθανόμαστε τότε να τρυγούμε τους καρπούς της παραφροσύνης μας.
Να κυνηγούμε τη δόξα. Κι όταν θα θελήσουμε να ξαποστάσουμε κάτω 

από τη σκιά της, αισθανόμαστε πίκρα. Και απογοήτευση.
Μεταπηδούμε από πλάνη σε πλάνη.
Και όμως είναι Χριστούγεννα.
Και τα Χριστούγεννα γεννιέται η χαρά των θλιμμένων. Η ελπίδα των 

απελπισμένων. Ο λυτρωτής των αλύτρωτων. Η ανάσταση των νεκρών.
Τώρα η έρημος αρχίζει να βλαστάνει.
Η βάτος να βγάζει ρόδα.
Η αγριελιά καρπό.
Εμείς συχνά λέμε, ότι επιδιώκουμε ειρήνη.
Γαληνεμένη συνείδηση.
Απομάκρυνση από το άγχος.
Για να γίνει τούτο, δεν είναι αρκετό να γιορτάζουμε Χριστούγεννα.
Χρειάζεται να ζούμε Χριστούγεννα.
Ν’ αφήσουμε μακριά όποιας μορφής πνευματική αφασία.
Ν’ ανοίξουμε τ’ αυτιά της ψυχής, για να συλλάβουμε το μήνυμα.
Να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη πραγματικότητα:
Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας λυτρώσει από τα δεινά μας.
Τί θα κάνουμε λοιπόν;
Θα μείνουμε κουφοί στο μήνυμα των ημερών;
Θα προσποιηθούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτε και...η ζωή συνεχίζεται; 

Αδιάφοροι εμείς;
Ή θα επιδιώξουμε να έχουμε μαζί μας τον Έναν; Τόν μόνον κραταιό 

και δυνατόν; 
+ο π.Γ.



Η εορτή των αφανών
υνωστίζεται ο κόσμος στο Λούβρο και στα ανάκτορα των 
Βερσαλλιών, πιάνεται ο λαιμός των επισκεπτών να παρατηρούν τις 

λεπτομέρειες στον τρούλο του Αγ. Μάρκου στη Ρώμη. 
Αιώνες τώρα ο άνθρωπος έμαθε να θαμπώνεται, να θαυμάζει και να 

υποτάσσεται. Κι όποτε των εξουσιαστών η θρασύτητα κι η σκληροκαρδία 
έφθασε στο μη παρέκει, μια επανάσταση, πριν καν ολοκληρωθεί, γέννησε 
νέους εξουσιαστές και νέες τυραννίες.

Είναι αυτή η μοίρα του κόσμου. Αυτή είναι η λογική του. Η δύναμη έχει 
τους κώδικές της. Η εξουσία χρειάζεται ένα καλό στήσιμο, που θα την 
τοποθετήσει μέσα σε ένα γνόφο απρόσιτο. Ξέρει να διαχειρίζεται τους 
αμφισβητίες της κι ακόμα καλύτερα ξέρει να τους μεταβάλλει σε εργαλεία 
της, πετώντας τους ενίοτε ένα κοκκαλάκι από το πλουσιοπάροχο τραπέζι 
της.

Οι δυνατοί γνωρίζουν και να συγχωρούν. Με μακροθυμία δίνουν χάρη 
στους υποψήφιους ανατροπείς τους.

Σε μια όμως περίπτωση είναι άτεγκτοι: Στους αποστάτες. Σ’ εκείνους, 
που ήταν ή θα μπορούσαν να ήταν μαζί τους, αλλά εκούσια και συνειδητά 
δεν τους ακολούθησαν. Σείστηκε συθέμελα η δομή του κόσμου, όταν η 
δύναμη, και μάλιστα η Θεϊκή, περιφρόνησε τα χρυσοποίκιλτα λίκνα και 
κούρνιασε σε αχυρένια φάτνη.

Δεν είναι που ο Θεός έγινε άνθρωπος. Είναι που έγινε άνθρωπος 
αφανής, κατ’ εικόνα και ομοίωση Θεού αφανούς και διακριτικού, Θεού 
αρνητή της εξουσίας Του, Θεού αρνητή της παντοδυναμίας Του, Θεού - 
αρνητή των δικαιωμάτων Του, όταν η ανθρώπινη αποστασία μπήκε στο 
ζυγό της διακαιοσύνης.

Δεν είναι το θέμα, το “πού” εγεννήθη ο Χριστός. Δεν είναι το θέμα, 
αν εγεννήθη σε σπήλαιο ή σπίτι. Ούτε αν ήταν άστρο, συναστρία 
ή κομήτης. Ούτε αν έφθασαν οι μάγοι εκείνη τη νύχτα ή δυό τρία 
χρόνια αργότερα. Το θέμα είναι το “πώς” εγεννήθη ο Χριστός. 

Ποιοί δεν κατάλαβαν τίποτε;   Ποιοί  κατάφεραν να βρουν τη σπηλιά και 
να φιλήσουν τα τρυφερά του χεράκια; Ποιοί κατανόησαν την αντιστραμμένη 
λογική της νύχτας εκείνης και ποιοί κατάφεραν να διαβάσουν σαν βιβλίο 
ανοιχτό τη διαστροφή της ανθρώπινης δύναμης και να γευτούν την πίκρα 
του γάμου της με την αναιδή και βίαια εξουσία; Αυτό είναι το θέμα.

Εγεννήθη ο αφανής Χριστός και με ευγένεια ο Θεός πήρε το σύμπαν

Σ



από τις πλάτες των θλιβερών Ατλάντων της ιστορίας και το εναπόθεσε στις 
πλάτες των καλών και αφανών ανθρώπων. Κι εκείνοι απόρησαν, τι να’ταν 
αυτό, που κούραζε αιώνες τώρα τα κορμιά και τις ψυχές των κρατούντων; 
Τί να’ταν  εκείνο, που τους γύριζε από επιτροπές σε επιτροπές και από 
συνταντήσεις σε συναντήσεις; Τί έφταιγε τόσους αιώνες και, πριν μια 
ειρηνευτική δύναμη κλείσει μια πληγή του πλανήτη, άνοιγαν άλλες δέκα; 
Αυτοί οι φίλοι του Θεού, οι ταπεινοί και αφανείς, πήραν τον κόσμο στην 
πλάτη τους και τον νόμισαν παιχνίδι. Γυμνοί από την εξουσία, γυμνοί 
απο τη δύναμη, έγδυσαν τη Γη απ’ τις βαριές κι ασήκωτες στολές με τα 
διακριτικά των βαθμών, των θώκων και των  αξιωμάτων και την απίθωσαν, 
φωτεινή κι ανάλαφρη, στα πόδια του μικρού γυμνούλη Θεού της Βηθλεέμ.

Αλάφρωσαν και οι ψυχές όλων εκείνων, που τους έμαθαν, πως η δύναμη 
είναι το διαβατήριο της επιβίωσης. 

Έσπασαν οι αλυσίδες των γονιών, των δασκάλων, των πρωθυπουργών, 
των επωνύμων. 

Είδαν την εξουσία τους συμπαντική παραφωνία και την αγωνία τους 
άσκοπη και μάταιη φθορά. Λυτρώθηκαν οι άνθρωποι από το βραχνά του 
“ποιός θα νικήσει” και ξαναβάπτισαν τις σχέσεις τους στη γαλήνη. 

Έγιναν γη και σποδός, ανάκτορα και μαυσωλεία, επιτροπές και 
συνθήκες . Το σπήλαιο όμως λάμπει, όπως λάμπουν και οι καλοί άνθρωποι, 
οι συνειδητά και εκούσια καλοί κι αφανείς άνθρωποι, που χαμογέλασαν 
γλυκά, όταν γεύτηκαν  την ειρωνεία και την  περιφρόνηση του κόσμου 
και άνοιξαν διάπλατα την αγκαλιά τους, όταν όλα γύρω τους σάπισαν και 
οι ίδιοι αυτοί είρωνες και χλευαστές ήρθαν να κουρνιάσουν στην αγκαλιά 
τους. 

Δεύτε ίδωμεν πιστοί ΠΩΣ εγεννήθη ο Χριστός. Ακολουθήσωμεν λοιπόν 
την αφάνεια και διακριτικότητά Του. Σήμερον γεννάται η κοινή λογική, 
ή λογική της άφατης ταπείνωσης, ή λογική που κρατάει το σύμπαν όρθιο. 
Χριστός, ο αρνητής του δικαιώματος, το τρόπαιο και το καύχημα των 
ταπεινών αυτού του κόσμου, γεννάται. Δοξάσατε. Χριστός το στήριγμα και 
το κραταίωμα των αφανών, επι γης. Υψώθητε. Δι’ ημάς γάρ εγεννήθη ένα 
παιδάκι, το πρό αιώνων και το ερχόμενο παιδάκι, η ελπίδα του κόσμου. 
(Ηλίας Λιαμής)
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