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Περιμένουν..
      υναπάντημα λοιπόν. Με μια προσπάθεια «αντίδοσης» στη ζωή μας. 

Πορεία προς τη μεγάλη μέρα . «Αφοπλισμένοι» από όλα. Το μίσος. 
Τη χρόνια αδιαφορία. Την άγνοια για την κοινή μας πίστη. 

Παράλληλα, όμως, «εξοπλισμένοι». Με όπλα ιερά. Και δυναμικά. Την 
αγάπη. Την καταλλαγή. Την κοινωνία με τους άλλους. 

Όχι με σάλπιγγες φθαρμένης δόξας. Ή της πίστης τη χλιαρότητα.
Διψά λοιπόν κι ας μην το παραδέχεται, ο άνθρωπος, για τούτα. 
Διψά για την αλήθεια. 
Η παρουσία του Χριστού όλο και θα θερμαίνει. Θα ζωογονεί. Θ’ 

ανακαινίζει τα πάντα. Νέα θα δίνει πνοή. 
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Ένα προμήνυμα. Μια πρόγευση τούτου του Συναπαντήματος θα 
έχουμε μ’ Εκείνον.

Και θα είναι μαζύ μας. Όπως πάντα. Το βεβαίωσε άλλωστε, όταν είπε, 
πως, όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι, θα είναι παρών. 

Η προϋπόθεση; Στ’ όνομά Του η σύναξη. Βέβαια. Κι ο ήλιος θ’ 
ανατείλει ερευνητικά. Κατάματα θα κοιτάξει τις ψυχές των ανθρώπων. 
Πόσοι άραγε θα έχουμε να δείξουμε μιαν «ετέραν μορφήν»; Μιαν όψη 
άλλη; Μετά την αλλοίωσή τους από την συνάντηση μ’ Εκείνον; Έναν 
καινούργιον άνθρωπο που μόλις πέρασε από καθαρμό; 

Ορθώνεται ανάμεσά μας. Ξέρουμε τι θέλει. Της καρδιάς μας την πόρτα 
χτυπά. 

Ευκαιρίες μας δίνει συνεχώς. Για την ωφέλειά μας. Την οικοδομή μας. 
Την ψυχαγωγία μας ακόμη. Την σωτηρία μας, ναι. 

Εκείνος φροντίζει για όλα. 
Εμείς τη Βασιλεία Του αναζητούμε. 
Τα λοιπά χειρίζεται Εκείνος. Γιατί ν’ ανησυχούμε λοιπόν; 
Καρδιακός επισκέπτης και με λόγια σιωπής θα (συνεχίσει να) 

εκμυστηρεύεται τ’ ανείπωτα πράγματα. Αθανασίας αρώματα. Εαρινή θεία 
ρέμβη. 

Ρυθμό ζωής θα μας δώσει. Κι ευλογίας.
Τα Χριστούγεννα λοιπόν; 
α. Ένα μεγάλο γεγονός ; 
β. Ένας σταθμός  στη ζωή μας; 
γ. Μια ευκα ιρ ία  για προβληματισμό; 
Πώς τ’ αντιμετωπίζουμε; Σαν 
α. Κάτι συνηθ ισμένο ; 
β. Δυνατότητα  ξεκούρασης; 
γ. Ευκα ιρ ία  συνάντησης με τους συγγενείς; 
δ. Μια γ ιορτή  κοντά στις τόσες άλλες; 
ε. Έναν τρόπο  ξεφαντώματος; 
στ. Μια αφορμή για να δούμε λίγο τον εαυτό μας; (ρούχα, παπούτσια, κλπ.)
Μήπως είναι για μας 
α. μια στάση  γι’ αναπνοή στο λιοπύρι της ζωής; 

β. σταθμός  ανεφοδιασμού; (από τι προς τι;)
γ. ε υκα ιρ ία  ανανέωσης; (σε ποιο τομέα;)

δ. αφορμή  προβληματισμών; (πού;)
ε. ε υκα ιρ ία  εμβάθυνσης; (πού;)



Τι είναι λοιπόν για μας τα Χριστούγεννα; 
Τι παίρνουμε (αν βέβαια συμβαίνει τούτο) απ’ αυτά; 
Μήπως είναι η ευκαιρία για έργα αγάπης; Χωρίς να σημαίνει 

βέβαια, πως αυτά θα γίνονται μόνο τότε. 
Ας προβληματιστούμε λοιπόν. Για να πούμε με τον ποιητή: 

Έσφαλες άπειρα, 
μ’ ακόμη ζεις, 
κι άνθρωποι και Θεός, 
αυτός που όπου να ‘ναι γεννιέται, 
περιμένουν ανυπόμονα
το «κρακ» της καρδιάς σου. 
                             (Ηλίας Λιαμής)

Καλά Χριστούγεννα +ο π.Γ.

Πλησιάζουν Χριστούγεννα
αίνεται απλό, όμως για να μιλήσεις και να πεις κάτι για τα 
Χριστούγεννα, χρειάζεται να μετρήσεις τις δυνάμεις σου, να έχεις 
μέσα σου ιστορία και Μνήμη, έτσι ώστε να βρεις το δρόμο που σ’ 

οδηγεί σιγά σ’ αυτή την εόρτιο θαλπωρή. Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι 
μονάχα γιορτή, αλλ’ είναι και ανάκληση στιγμών ανείπωτα τρυφερών, 
που φέγγουν μέσα σου και δένουν με τους επιδέσμους της στοργής τις 
όσες πληγές σου «δωρίζει» η καθημερινότητα. Επομένως, για να πεις κάτι 
για τα Χριστούγεννα, χρειάζεται να το περάσεις μέσα από τα βιώματά 
σου και την απλότητα που κρύβει μέσα του το Μέγα Μυστήριο, που 
συντελείται σε ένα λιτό σπήλαιο. Επειδή μονάχα με την πτωχεία μπορείς 
να ξεπεράσεις όλ’ αυτά τα παραπανίσια που συσσωρεύει η κατανάλωση 
ως διάκοσμο γιορτής και ως τρόπο προσέγγισής της. Πτωχεία, πάν’ από 
όλα πνευματική, ένα άδειασμα δηλαδή της ψυχής από τα ποικίλα και 
περιττά. Γιατί μονάχα με πτωχεία μπορείς να βιώσεις τον πλούτο που 
σου προσφέρεται ως ευλογία, τιμή και χαρισματική υιοθεσία. 

Καθώς πέρασαν τα χρόνια και συνειδητοποίησα πια ότι η γιορτή δεν 
έχει άλλο νόημα παρά μονάχα την προσέγγιση του Σπηλαίου, κατά το 
λόγιο του Υμνωδού: «Δεύτε λάβωμεν τα του Παραδείσου ένδον Σπηλαίου».
Tότε, λοιπόν, κατάλαβα τι σημαίνουν αυτές οι κορυφαίες φράσεις. 
Φράσεις με περιεχόμενο και σημασία, γιατί έτσι μονάχα μπορείς 
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να γευτείς το Γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Λόγου, άρα και της 
δικής σου σωτηρίας, της ελευθερίας, και πάνω από όλα της υιοθεσίας. 

Στις εκκλησίες πάλι, θ’ ανάψουν τα πολλά φώτα, θα βάλουμε τα 
καλά μας εμείς, οι υποτιθέμενοι διάκονοι των Μυστηρίων του Θεού, 
θα πούμε τους εορταστικούς λόγους, θα ευχηθούμε στο εκκλησίασμα, κι 
όταν κατηφορίσουμε για το σπίτι μας, τις πρώτες ώρες της ημέρας, όσοι 
καταλαβαίνουμε καλά τα πράγματα κι έχουμε ωριμάσει μια σταλιά, θα 
νιώσουμε ένα κενό. Κενό που το φέρνει η συνειδητοποίηση ότι και φέτος, 
εντελώς ανθρωπάρεσκα σταθήκαμε απέναντι στο Σπήλαιο, κοιτάζοντας 
να τροφοδοτήσουμε το ναρκισσισμό μας με παραπανίσια κενοδοξία, που 
τη χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Δυστυχώς. 

Κάπου όμως, σε ανύποπτα τοπία ανόθευτα και πρωτινά διασώζεται 
το νόημα της γιορτής. Γιατί εκεί συνεχίζει να λειτουργεί η Μνήμη και η 
Ιστορία, επειδή συνειδητοποιείται η παρουσία και της θριαμβεύουσας 
Εκκλησίας στο Πανηγύρι αυτό. Εκεί, λοιπόν, θα γεμίζουν την ψυχή τους 
από τ’ αντίδωρα που προσφέρει δαψιλώς η εορτή, εκεί θα κατανοήσουν 
πλήρως  τη μεγάλη τιμή που μας κάνει με το να μας επισκεφθεί ο Κύριος 
Ιησούς· μια Επίσκεψή Του, δηλαδή, πραγματική κι όχι εικονική, αφού 
«Επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών…».

Άραγε, πού βρίσκονται όλ’ αυτά τα ιερά και ευλογημένα τοπία που 
αναφέρονται; Το ερώτημα είναι όντως πολύ κοφτερό και, κάποτε, 
γίνεται επικίνδυνο σ’ εκείνους που δεν αναζητούν τη βεβαιότητα της 
σωτηρίας και της αναπαύσεώς τους μέσα στα δεδομένα που προσφέρει 
η εορτή και το όλο της περιεχόμενο. Γιατί, αν δεν αναζητήσουμε τον 
παράδεισο εντός του Σπηλαίου, με λίγα λόγια, αν δεν επιδείξουμε και 
αποδείξουμε την ευπρεπή στάση ζωής, που είναι η ταπείνωση κι όχι η 
ταπεινολογία, η βιωμένη χαρμολύπη κι όχι η εφήμερη ευωχία, τότε δεν 
θα υπάρξουν Χριστούγεννα, αλλά μια μέρα διακοπών που θα προστεθεί 
στις υπόλοιπες, με τη διαφορά ότι θα έχει κάποιο ξεχωριστό διάκοσμο, 
πολλά ( και εν πολλοίς άχρηστα) δώρα, μα πάνω από όλα ένα τραγικό 
κενό, για πολλούς ανεξήγητο. (π. Κων. Καλλιανός)                       
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