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Το άκουσμα της λέξης «Χριστούγεννα» είναι σύνηθες να δημιουργεί συνειρμούς που αφορούν τα 

τεκταινόμενα κατά τον εορτασμό των Χριστουγέννων και να λησμονείται το ίδιο το γεγονός των 

Χριστουγέννων. Ως σημαντικά στοιχεία καταγράφονται η αργία και οι χειμερινές διακοπές, η ξένοιαστη 

και ευχάριστη διάθεση, η εορταστική ατμόσφαιρα. 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα, χριστουγεννιάτικο δέντρο, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, χριστουγεννιάτικος 

στολισμός, χριστουγεννιάτικο τραπέζι, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, χριστουγεννιάτικο τοπίο, όλες 

αυτές οι όμορφες χριστουγεννιάτικες συνήθειες αυτονομημένες από το βίωμα που τις γέννησε μοιάζουν 

με ένα άλλο είδος αποκριάς. Χριστούγεννα δίχως  Χριστό! 

Τα έθιμα τα όποια ήταν έκφραση του βιώματος της γιορτής -Χριστούγεννα: ταπεινή συγκατάβαση του 

Θεού- έχοντας αποκοπεί από το πνεύμα δεν μπορούν να προσφέρουν χαρά και αφήνουν ένα κενό που 

δεν καλύπτεται. 

Ή κατανάλωση χρησιμοποιεί τα έθιμα για να δημιουργεί ανάγκες. Έθιμα αποκομμένα από τη γιορτή. 

Αντικείμενα που αντικαθιστούν τα συναισθήματα. Συναισθήματα αποκομμένα από το βίωμα. Στην 

Αμερική υπάρχουν καταστήματα που πωλούν χριστουγεννιάτικα στολίδια όλο τον χρόνο. Στην Ιαπωνία 

οι έμποροι έχουν επιβάλει τη θέσπιση του εορτασμού των «Χριστουγέννων», όχι βέβαια για λόγους που 

έχουν να κάνουν με τη Χριστιανική πίστη. 

Ο καταναγκαστικός εορτασμός που απαιτεί το να νιώθεις οπωσδήποτε καλά. Μα ο καταναγκασμός, εξ 

ορισμού είναι αντίθετος με το αυθεντικό βίωμα, με την έκπληξη. 

Το θετικό συναίσθημα που απαιτεί την παρουσία του, δίχως όμως την εμπειρία που του αναλογεί. Με 

αποτέλεσμα, την απογοήτευση που νιώθουμε όταν επιστρέφουμε με προσδοκίες σε κάποιο μέρος που 

ζήσαμε έντονες συγκινήσεις, αλλά πλέον με διαφορετικούς όρους που δεν επιτρέπουν τα ίδια βιώματα. 

Όπως ο μετανάστης που επιστρέφει στον τόπο του και απογοητεύεται καθώς τα πράγματα δεν είναι ίδια 

όπως τα άφησε. Η νοσταλγία είναι φρένο στα νέα αυθεντικά βιώματα. Απαιτεί την επαναβίωση των 

ιδίων εμπειριών, όταν όλα γύρω έχουν αλλάξει. Όμως, αγνοεί αυτό που έλεγε ο Ηράκλειτος ότι: «Αν 

μπεις στα ίδια ποτάμια, διαφορετικά νερά θα σε βρέξουν». 

Το συναίσθημα αποκομμένο από το βίωμα οδηγείται στη θλίψη, όπως θλίψη έχει τελικά και αυτός που 

κάνει σεξ δίχως αγάπη και έρωτα, δίχως πρόσωπο. Το ανεπανάληπτο και ακατανόητο θαύμα της 

ενανθρώπησης του Θεού, που ανατρέπει τη γραμμική πορεία των πραγμάτων και επαναφέρει τη 

δυνατότητα της ανθρώπινης θέωσης, ισοπεδώνεται σε ένα αναμενόμενο εορταστικό γεγονός, που 

κατανοείται με όρους φυγής από την καθημερινή ρουτίνα. 

Μια ανακολουθία ανάμεσα στο καθημερινό βίωμα και στο θαύμα. Κατάθλιψη, από την ανεπάρκεια να 

δημιουργηθεί, να παραχθεί το θαύμα! Η κατάθλιψη ως συναισθηματικό γεγονός δηλώνει την απουσία 

του προσδοκώμενου, ως υπαρξιακό γεγονός όμως είναι η απουσία του νέου, το βάλτωμα στα ίδια, ο 

εγκλωβισμός στο μοιραίο, δίχως καμιά ελπίδα για το μέλλον, και στη μίζερη ενασχόληση με το 

επώδυνο παρελθόν. Η υπαρξιακή αγωνία αντίθετα είναι η ρήξη προς τον καθησυχασμό, η άρνηση της 

κλοπής της ελευθερίας με τη μη αποδοχή των αυτονόητων, η διαρκής αναζήτηση, η αγωνία από τη 

συνειδητοποίηση της ελευθερίας. 
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Ο άνθρωπος που πονά καθώς δεν του αρκεί ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, που πονά καθώς δεν 

βιώνει τα έθιμα, που δεν καλύπτεται από την επιπόλαια αποδοχή, είναι πιο κοντά στο μοναδικό θαύμα. 

Το θαύμα το διασώζουν οι αμφισβητίες που αρνούνται να ησυχάσουν και να παραδεχθούν το αδιανόη-

το: το ότι δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και έτσι ψέλνουν και αυτοί, δίχως να το αντιληφθούν: 

«Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον...» 

Ημερολογιακό το γεγονός; Χριστούγεννα είναι μία ήμερα που συνυπάρχει με το τέλος του ενός 

ημερολογιακού χρόνου και την έναρξη του καινούργιου ή μία συγκλονιστική ανάδειξη της 

ενανθρώπησης του ίδιου του Θεού; Σήμερα! επιμένει να λέει ο ψαλμωδός. Σήμερα, τώρα. Συμβολισμός 

ή γεγονός; Ανάμνηση του γεγονότος; Δηλαδή θα γιορτάσουμε με το όμορφο, άλλα χαμένο παρελθόν; 

Θα διαβάσουμε τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Παπαδιαμάντη; Θα δούμε τα Χριστούγεννα του 

Σκρούτζ; Θα αναπολήσουμε τα παιδικά μας χρόνια ακούγοντας τον μικρό τυμπανιστή; Θα 

συγκινηθούμε με το κοριτσάκι με τα σπίρτα πριν το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν; 

Χριστούγεννα! Η εορτή των παιδιών! Η οικογενειακή εορτή! Η τιμωρία των μοναχικών, καθώς όλα 

τους θυμίζουν τη μοναξιά τους. Πρέπει να φύγουν, να αποδράσουν από τη δικτατορία της εορτής. Ή 

εορτή που γίνεται καταναγκασμός: Πρέπει να εορτάσεις, πρέπει να χαρείς, πρέπει να αναπολήσεις. 

Πώς γίνεται η καθημερινή πραγματικότητα σου να κινείται σε ιλιγγιώδεις ρυθμούς και να προσδοκείς 

ότι το διάβασμα κάποιων χριστουγεννιάτικων διηγημάτων του Παπαδιαμάντη θα σου προσφέρει την 

ηρεμία; Συγκινούν τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, αλλά σήμερα δεν μπορούμε να 

παράγουμε χριστουγεννιάτικα βιώματα αξιοποιώντας το πνεύμα του Παπαδιαμάντη. Τότε που ο 

κοινοτικός τρόπος ζωής επέτρεπε την υπέρβαση της ατομικής φτώχειας. Πώς γίνεται η καθημερινή σου 

ενασχόληση να άφορα μόνο το οικονομικό κέρδος, με τους περιορισμούς μόνο της αγοράς και να μην 

ευτελίζεις Εκείνον που είπε: «Κάλλιον εστί το διδόναι ή το λαμβάνειν»; Τότε είναι που δεν κάνεις 

τίποτα για να σταματήσει το κακό στον κόσμο -σαν ενήλικας- και καταφεύγεις στην αθωότητα των 

παιδιών για να ευτυχήσεις. 

Οι ενήλικοι, απογοητευμένοι από την καθημερινότητα τους, αναζητούν τη χαμένη παιδικότητα τους και 

προσφεύγουν στον εορτασμό. Η αγωνία του σύγχρονου άνθρωπου, η εορτή να είναι τέλεια, γιατί η 

καθημερινότητα του είναι μίζερη, τον οδηγεί πάλι σε νέο τέντωμα. Έχουν χάσει την αθωότητα τους, 

άλλα επιζητούν την αίγλη αυτής της αθωότητας. Αυτονομημένη από τη συνέπεια της ζωής. Η άρνηση 

της ζωής με Χριστό δεν αντέχει τις συνέπειες και επιζητεί έστω για λίγο την παρουσία Του. Αρνούνται 

να αναλάβουν το κόστος της ζωής με Χριστό, άλλα και της ζωής δίχως Χριστό. 

Το οντολογικό κενό της απουσίας νοήματος καλούνται να συμπληρώσουν τα παιδιά. Δεν είναι η 

μοναδική φορά που τα παιδιά καλούνται να γίνουν οι σωτήρες της αμηχανίας και των φόβων των 

ενηλίκων. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα κληθούν να νοηματοδοτήσουν την ύπαρξη των γονιών 

τους και όχι μόνο. 

Δεν είναι λίγες οι γυναίκες που στο παρά πέντε της εμμηνόπαυσης αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί 

που να καλύψει την επερχόμενη μοναξιά τους. Δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που νιώθοντας ότι δεν έχουν 

κάτι καινούργιο να ζήσουν από τη σχέση τους αποφασίζουν, τότε και μόνο τότε, να κάνουν ένα παιδί. 

Δεν είναι λίγοι οι σύζυγοι που έχουν φτάσει να νιώθουν εχθροί και που αποφασίζουν να μη χωρίσουν 

«για το καλό των παιδιών», μη συνειδητοποιώντας το βάρος που τα φορτώνουν. Μένουν στο σπίτι για 

τα παιδιά τους, μα αυτά αντικρίζουν ένα άδειο βλέμμα. Δεν χωρίζουν για τα παιδιά τους, μα αυτά νιώ-

θουν τη σχάση στην ύπαρξη τους. Θεωρούν ότι θυσιάζονται για τα παιδιά τους και δεν συνειδητοποιούν 

ότι είναι οι θύτες τους. 
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Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που όταν υπάρχει πολεμική ένταση μεταξύ των γονιών, κάποιο παιδί 

σε πλήρη αντιστροφή ρόλων αναλαμβάνει να τους αγκαλιάσει, να τους χαϊδέψει, να τους μιλήσει για 

κάτι ευχάριστο, την ίδια στιγμή που κάποιο άλλο παιδί κάνει φασαρία και αταξίες, για τον ίδιο ακριβώς 

λόγο. Να αποσπάσει την προσοχή των γονιών και επομένως με τη δική του θυσία να ηρεμίσει 

προσωρινά, έστω, την κατάσταση. 

Είναι τότε που κάποιοι γονείς στις «άγιες αυτές ήμερες», βρίσκουν την ευκαιρία να μελαγχολήσουν με 

πικρές αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια, μη κατανοώντας ότι δημιουργούν αντίστοιχες στα δικά 

τους παιδιά. 

Τα παιδιά-υπεργονιοί θα αναλάβουν να γίνουν γονείς των γονιών τους, να δημιουργήσουν αυτά μια 

εορταστική ατμόσφαιρα. Θα προσπαθήσουν να τους πάρουν τη θλίψη με το να θέσουν το ερώτημα για 

την εορταστική προετοιμασία. Θα αναλάβουν τα παιδιά να στολίσουν το σπίτι και θα είναι αυτά που θα 

ετοιμάσουν κάποια παιδικά δώρα για να τα προσφέρουν στους γονείς τους, που κλεισμένοι στην 

ηδονική τους αυτοεγκατάλειψη θα τα ακυρώσουν, ακυρώνοντας και την ελπίδα των παιδιών τους. 

Τα παιδιά-μωρά είναι αυτά που ανεξαρτήτως ηλικίας, πιθανόν και ενήλικης, αναλαμβάνουν να μη 

μεγαλώσουν για να προσφέρουν νόημα ζωής σε γονείς που διαφορετικά θα αισθάνονταν το κενό. Είναι 

τότε που οι γονείς και όλη η ευρύτερη οικογένεια (παππούδες, θείοι, κλπ.) ανταγωνίζονται για το ποιος 

θα είναι αυτός που θα πάρει την εύνοια του παιδιού με το να του προσφέρει περισσότερα από τους 

άλλους διεκδικητές. Είναι τότε που το παιδί βολεύεται στις διαρκείς παροχές, αλλά στη συνέχεια 

κατακρίνεται από όλους αυτούς που το οδήγησαν εκεί, για το βόλεμα του, για την αδυναμία του να 

εκτιμήσει και να ευχαριστηθεί αυτά που του χαρίστηκαν και για την αδυναμία του τελικά να 

προχωρήσει στη ζωή υπεύθυνα παρ' όλες τις ικανότητες που είχε και τις «φροντίδες» που δέχθηκε. 

Τα κάλαντα των παιδιών που ως αγγελιοφόροι-άγγελοι επιμένουν να κτυπούν με εμπιστοσύνη τα 

κουδούνια των άγνωστων για να τους μεταφέρουν το μήνυμα: «Χριστού την θεία γέννηση...» 

αποτελούν συγκλονιστικό γεγονός που αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα στη ζωή τους, ακόμη και όταν θα 

αμφισβητήσουν επιφανειακά το γεγονός. Βέβαια, αυτό το μήνυμα δεν θα φτάσει παρά μόνο σαν 

ενόχληση στους ανθρώπους που προασπίζουν ως μοναδικό θησαυρό τη μιζέρια τους και που δεν θα 

ανοίξουν την πόρτα τους ή που θα αναφωνήσουν κουρασμένα: «Μας τα είπαν άλλοι!», όπως ακριβώς 

αναφωνούν οι άνθρωποι που δεν έχουν ερωτευθεί τρελά και που δεν γνωρίζουν την υπέροχη αίσθηση 

να ακούς και να λες αδιάκοπα ερωτόλογα. 

Η θερμή και τρυφερή εμπειρία της φωταγωγημένης και ζεστής εκκλησίας που σε περιμένει μέσα στο 

κρύο της χειμωνιάτικης ημέρας που δεν έχει ανατείλει, αποτελεί μία αίσθηση που σε περιβάλλει και 

στις πιο μοναχικές κρύες στιγμές της ζωής σου. Όμως, πώς αυτή η αίσθηση θα μεταφερθεί σε νέους που 

το αιρκοντίσιον του σπιτιού και του αυτοκινήτου δεν τους έχει αφήσει να κρυώσουν; Πώς θα 

μεταφερθεί η τρυφερότητα σε ανθρώπους μισοκοιμισμένους που δεν έχουν μάθει, καθώς δεν υπάρχει 

λόγος, να ξυπνούν τέτοια ώρα; Πώς θα γίνει η προετοιμασία την παραμονή της εορτής, όταν η ανοιχτή 

τηλεόραση σκορπίζει τους ρύπους της και μολύνει το περιβάλλον; Πώς θα υπάρξει η γλυκιά 

ανυπομονησία για τα σπιτικά γλυκά, όταν η καθημερινή υπερκατανάλωση επιβάλλει τη δίαιτα; 

Η απογοήτευση μοιάζει επιβεβλημένη. Η ελπίδα δεν γνωρίζει που να στηριχθεί. Οι μελετητές μοιάζουν 

αμήχανοι εμπρός στο μοιραίο. Κάποιοι θρηνούν για τις «παλιές καλές εποχές» και για το μέλλον που 

φαντάζει απειλητικό. 

Η απογοήτευση όμως συνιστά απιστία και προδοσία. Τα ωραία έθιμα που αφορούν στη βίωση του 

θαύματος της ενανθρώπησης, στην αγροτική και στην αστική ιστορική περίοδο, αποτελούν πολύτιμα 
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στοιχεία της παράδοσης μας, άλλα όχι την ίδια την Παράδοση, που αν κατανοηθεί και βιωθεί, μπορεί 

όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να προσφέρει νοηματοδότηση στην ύπαρξη. 

Ο άνθρωπος της ψηφιακής εποχής, της δικτατορίας της εικόνας, με τους τρελούς ρυθμούς της 

καθημερινότητας που εναλλάσσονται με τον υπερβολικό ελεύθερο χρόνο, της επικοινωνίας και των 

δημόσιων επιφανειακών σχέσεων, νιώθει όσο ποτέ άλλοτε την επιθυμία να κοινωνήσει ουσιαστικά, να 

ανήκει σε ομάδες που να διατηρείται το προσωπικό στοιχείο. 

Η εκκλησία στις ημέρες μας δεν είναι πια ο επίσημος τόπος συνάντησης. Οι άνθρωποι έχουν 

δημιουργήσει πολλούς τόπους και τρόπους για επικοινωνία και διασκέδαση. Η Εκκλησία στις ημέρες 

μας δεν είναι πια ο επίσημος νομοθέτης της ηθικής. Η σύγχρονη κοινωνία έχει σχετικοποιήσει κάθε 

ηθική. 

Η επίσημη Εκκλησία δείχνει να ησυχάζει από τους γεμάτους ναούς των εορτών και δείχνει να μην 

κατανοεί την αποξένωση που υφίσταται ακόμη και μέσα στους συνεκκλησιαζόμενους. Πώς όμως θα 

μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν η ίδια δεν έχει μεταβολίσει την άκρα ταπείνωση της 

ενανθρώπησης του Θεού και φαντασιώνει τον εαυτό της με όρους κοσμικής εξουσίας; 

Η Εκκλησία στις ημέρες μας νιώθει αμήχανα στις κατηγόριες εναντίον της, που συχνά συνδυάζονται με 

παράλληλες εκφράσεις προσδοκίας. Δεν κατανοεί ότι πρόκειται για την ίδια στάση που οι έφηβοι έχουν 

προς τους γονείς τους, όταν αναζητούν την ταυτότητά τους. Απαιτούν οι γονείς, οι έφηβοι να είναι 

σταθεροί στις επιλογές τους, ακόμη και όταν τους αμφισβητούν. 

Η Εκκλησία, όμως, στις ήμερες μας, έχει να προσφέρει την πολύτιμη απάντηση στο βασανιστικό 

ερώτημα της νοηματοδότησης της ύπαρξης. Μια απάντηση που δεν συνιστά απειλή για κάποια 

μελλοντική τιμωρία ή προσδοκία για κάποια μελλοντική αμοιβή, αλλά μία στάση ζωής που ήδη 

χαριτώνει όποιον τη θελήσει. Η ενανθρώπηση του Θεού γίνεται κατανοητή μόνο με τον εξανθρωπισμό 

μας. 

Η δυνατότητα μετοχής στο θαύμα απαιτεί το να γίνουμε παιδιά. Αυτό όμως δεν μπορεί να σημαίνει μία 

ιδεολογικοποιημένη συγκατάβαση στον παλιμπαιδισμό. Δηλαδή δεν μπορεί να σημαίνει την ευκαιριακή 

και προσωρινή λήθη των υποχρεώσεων που έχουμε ως ενήλικοι και τη μετατροπή μας σε ξένοιαστα 

παιδιά. 

Δεν γίνεται να φανταζόμαστε ότι θα μπορούμε να έχουμε την αφέλεια και την άγνοια της παιδικής 

ηλικίας. Δεν γίνεται να φανταζόμαστε ότι θα μπορούμε να έχουμε την ξενοιασιά από την απουσία 

υποχρεώσεων που έχει ένα παιδί στη διάρκεια των σχολικών διακοπών του. Δεν γίνεται να 

φανταζόμαστε ότι όλοι θα μας προσφέρουν την αγάπη τους δίχως όρους και ότι θα είμαστε το κέντρο 

του κόσμου, όπως νιώθουν τα παιδιά. 

Το να γίνουμε παιδιά σημαίνει το να κατακτήσουμε την ξανακερδισμένη αθωότητα. Απαιτείται 

σιγουριά, για να εκφράζεις την τρυφερότητα σου δίχως να γίνεις μελό. Απαιτείται να έχεις καλλιεργήσει 

επίπονα τις σχέσεις σου, για να μπορείς να νιώθεις οικειότητα και αγάπη που να έχει διάρκεια. Απαι-

τείται να έχεις βιώσει τη μιζέρια της ατομικότητας να σου κλέβει τη ζωή, για να μη ζεις τη φιλανθρωπία 

σαν ευκαιριακή καλή πράξη, αλλά σαν μοναδικό τρόπο καταξίωσης της ύπαρξης. Απαιτείται να έχεις 

ζήσει πολύ έντονα, για να αισθανθείς την ξενοιασιά που δεν εκπίπτει σε πλήξη. Απαιτείται να έχεις 

ζήσει ακέραια, παρόλο που γνώριζες όλα τα τεχνάσματα της ατιμίας, για να κτίσεις σχέσεις βαθιάς 

εμπιστοσύνης. Απαιτείται να έχεις δώσει χρόνο στην προσωπική σου προετοιμασία, για να μπορέσει η 

εορτή να έχει αντίκρισμα. Απαιτείται να έχεις ζήσει με συνέπεια την προσωπική σου πορεία, για να 
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νιώσεις την πληρότητα της χαράς να καλύπτει το είναι σου, έτσι ώστε να μην περιμένεις την όποια 

ευχαρίστηση να σε ανακουφίσει στιγμιαία. 

Οικειότητα, τρυφερότητα, ζεστασιά, αγάπη, φιλανθρωπία, εμπιστοσύνη, ξενοιασιά, χαρά, τα ζητούμενα 

της εορτής. Είναι όμως ακριβά, πολύ ακριβά, όπως όλα τα απλά που δεν μπορούν να αγορασθούν. 

Κατορθώματα ζωής που είναι διαποτισμένα από το πνεύμα των Χριστουγέννων, που διαρκεί όλο τον 

χρόνο. 

Η οικογενειακή συνάθροιση των Χριστουγέννων. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη διαφορετικών γενεών που 

καλύπτουν όλο το ηλικιακό φάσμα αποτελεί ανατρεπτικό γεγονός για τη σύγχρονη κοινωνία που 

διαμορφώνει ηλικιακά γκέτο, στα οποία εμποδίζεται να εισέλθει άτομο άλλης ηλικίας. 

Κάθε φορά, η οικογένεια σχετίζεται με τον ίδιο τρόπο, γίνονται τα ίδια πράγματα. Οι ρόλοι 

επαναλαμβάνονται. Η ψυχολογική εξέταση θα είχε την ευκαιρία να εξετάσει τα οικογενειακά δυναμικά, 

τους ρόλους και την ψυχοπαθολογία των μελών, τη λεκτική και την εξωλεκτική επικοινωνία, την 

ύπαρξη τριγωνοποιήσεων, τα λειτουργικά και τα δυσλειτουργικά υποσυστήματα, τα επαναλαμβανόμενα 

πάττερνς συναλλαγής. 

Το υπαρξιακό βλέμμα, όμως, θα μπορούσε να ανακαλύψει και άλλα σημαντικά στοιχεία. Η 

επαναληπτικότητα προσφέρει την οικειότητα με τον αδυσώπητο χρόνο. Η συνάντηση των μελών της 

ευρύτερης οικογένειας με την εν δυνάμει συμμετοχή κάποιων άλλων μοναχικών ανθρώπων είναι η 

απάντηση στον θάνατο που ελλοχεύει. 

Η οικογένεια που μαζεύει όλα τα μέλη της δεν καταναλώνει απλά το πλούσιο φαγητό, αλλά 

επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του ευχαριστιακού βιώματος. Το αυθόρμητο τραγούδι και ο πηγαίος χορός 

που θα αναβλύσουν στα πλαίσια της εορτής θα είναι μία άλλη εμπράγματη περιφρόνηση στα 

ιδεολογήματα που διακρίνουν το ιερό από το βέβηλο, το πνευματικό από το υλικό. Είναι η 

αποστομωτική απάντηση προς τη μίζερη αυτονομημένη ευχαρίστηση. 

Η συνειδητή απόφαση ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η 

συνύπαρξη μας. Η βεβαιότητα ότι η διαπαιδαγωγούσα κοινότητα της οικογένειας μπορεί να υπερβαίνει 

τις όποιες ανεπάρκειες και αστοχίες των μελών της. Η απόφαση ότι δικαιούμαστε τη μετοχή στην 

εορτή, ανεξάρτητα από τις όποιες αντιξοότητες. Το θαύμα τελικά λειτουργεί υπόγεια και ποτίζει την 

ύπαρξη ανεξάρτητα από τις όποιες επιφυλάξεις μας. 

Η ενανθρώπηση του Θεού είναι το θαύμα που επιτρέπει ώστε ο Θεός να έρθει κοντά μου. Στην ξενιτιά 

μου γίνεται ξένος και με κάνει να νιώθω οικεία με τη φύση μου. Ο ακατανόητος γίνεται οικείος. Η 

χαμένη ελπίδα ζωντανεύει ξανά. Έχω χαρά ανείπωτη! Ο Θεός δεν στέκεται σαν απόμακρος 

παρατηρητής που περιμένει τη στιγμή που θα με κρίνει, αλλά γίνεται αδύναμο μωρό -ο Παντοδύναμος- 

που αναπτύσσεται με ανθρώπινους όρους. Αργότερα θα πεινάσει, θα πονέσει, θα κουραστεί! 

Χαίρομαι αφάνταστα, γιατί η ελπίδα μου δεν είναι κούφια. Χαίρομαι σαν παιδί, χοροπηδώ από τη χαρά 

μου. Θέλω να χορέψω μαζί με τους αγαπημένους μου. Θέλω να πάω στο πιο ήσυχο μέρος και να 

προσπαθήσω να αναλογιστώ την άφατη Αγάπη που με νοιάζεται. Θέλω να μοιραστώ το γεγονός. Θέλω 

να συναντήσω τους ξένους που τους έχω αφήσει μόνους. 

Η χαρά μου είναι βαθιά. Μπορεί αυτόν τον καιρό να είμαι λυπημένος από άλλα γεγονότα της βιωτής, 

άλλα αυτό δεν μπορεί να γίνει εμπόδιο στη χαρά μου που δεν είναι ημερολογιακή, δεν είναι ευκαιριακή, 

δεν εξαρτιέται από το έθιμο, αλλά το ξεπερνά. Ο Θεός μου είναι εδώ. Δεν μ' αφήνει. Βρίσκει τρόπους 

να με συναντά, ακόμη και αν εγώ τον διώχνω. 
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Τον γιορτάζω πατροπαράδοτα. Θα βρω και νέους τρόπους να Τον γιορτάσω! Με νέα τραγούδια. Το 

βράδυ. Τα μεσάνυχτα. Το μεσημέρι. Στην Ελλάδα. Στη Μεσόγειο. Στη χιονισμένη Δύση. Στην 

καλοκαιρινή Αυστραλία. Θα εορτάσω οικουμενικά. Και αργότερα θα το γιορτάσουν τα παιδιά των 

παιδιών μας και σ' άλλους πλανήτες, σ' άλλα άστρα, σ' άλλους γαλαξίες, και με τρόπους που αυτοί θά 

νιώθουν να τους αντιστοιχεί. 

 


