
Πάλι θά φωτίσει ἐφέτος τό σκο-
τεινιασμένο οὐρανό μας τ᾽ ἀστέρι τῆς
θείας Γέννησης.

Πάλι ἀπό ψηλά καμπαναριά καί σήμα-
ντρα, γλυκοτόνιστοι ἦχοι θά σχίσουν
τόν αἰθέρα.

Πάλι θ᾽ ἀντιλαλήσουν οἱ Χριστουγεν-
νιάτικες καμπάνες σέ χωριά καί πολι-
τεῖες καί νησιά.

Πάλι ἦχοι γοργοί, ἁρμονικοί θά ξυπνή-
σουν τά μοναστήρια.

Πάλι ὀρθρινές καμπάνες θά φέρουν
τό μήνυμα:

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε»!
Οἱ προφητεῖες βγαίνουν ἀληθινές.
Ὁ Θεός κατεβαίνει στόν ἀφιλόξενο

πλανήτη μας.
Παράξενο, παρήγορο ἀχολόγημα!
Χριστός γεννᾶται! λύτρωση στοῦ κό-

σμου τήν ὀρφάνια...
Οἱ καμπάνες τό διαλαλοῦν ὥς τά πέ-

ρατα τοῦ κόσμου, πώς τό θεῖο Παιδί
ἔρχεται στή γῆ μας.

Παιδιά χαρεῖτε! Εἶναι πρό πάντων δική
σας γιορτή. Ταπεινά σέ μιά φάτνη ὁ Χρι-
στός γεννᾶται. Γιά νά μή λυπᾶστε, ἄν εἶ-
στε φτωχά ἤ ἄσημα. Ὁ Χριστός σᾶς ἀ-
γάπησε, πῆρε τή δική σας μορφή, σᾶς
πῆρε κοντά Του, σᾶς ἀγκάλιασε μέ στορ-
γή, σᾶς εὐλόγησε. Κι ἄν γιά κάποιο λόγο
πονᾶτε, ὁ Χριστός θ᾽ ἁπαλαίνει τούς πό-
νους σας.

Παιδιά, ὅλου τοῦ κόσμου, μικρά καί
μεγάλα χαρεῖτε.

Χριστός γεννᾶται!

Ὡστόσο, ὅταν φτάνουν τά Χριστού-
γεννα, μεγαλύτερα παιδιά, ἔφηβοι καί
νέοι, συχνά προβληματίζονται, ἀπο-
ροῦν, στοχάζονται καί ἴσως ἐρωτοῦν μέ

τά λόγια τοῦ ποιητῆ:

«Μά Ἐσένα δυνατόν πῶς στάθη-
κε νά Σέ χωρέσει ἕνας στάβλος; Ἐδῶ
πῶς ἦλθες; Φῶς Ἐσύ ἀβασίλευτο, κατέ-
βηκες μέσ᾽ στή σπηλιά καί πῆρες σάρ-
κα;».

Πλήθυνε μέ τόν καιρό ἡ σκληρή κακία
κι ὁ ξεπεσμός τ᾽ ἀνθρώπου. Πῶς καταδέ-
χεσαι σέ μᾶς καί πάλι νά ᾽ρθεις;

Μά οἱ Χριστουγεννιάτικες καμπάνες
ἠχοῦν, λές κι ἑρμηνεύουν ἁπλά τῆς
Ἐκκλησίας τόν ὕμνο (᾽Ωδή ε´)*. «Ὁ πατέ-
ρας τῆς εὐσπλαχνίας καί τῆς εἰρήνης
μᾶς στέλλει τόν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης,
τόν Χριστό»!

Ἀπέραντη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς.
Χαρεῖτε, πιστοί.
Στή γῆ εἰρήνη κι εὐδοκία!
Λάμπουν χίλια φῶτα γύρω.
Πλημμυρίζουν ἀπό τούς Χριστιανούς

οἱ ἐκκλησιές.
Ἁπλώνεται παντοῦ γαλήνη...
Τά παιδιά τραγουδοῦν στό θεῖο Βρέφος:
«Πές μου δέν εἶναι ἡ δύναμη τῆς γῆς

ὅλη δική σου, Βασιλιά μου;».
..............................................................
Ὀρθρινές Χριστουγεννιάτικες καμπά-

νες, ἀντηχῆστε, γιά νά γεμίσετε χαρά κι
ἐλπίδα τά παιδιά.

Νά γλυκάνετε τήν παγωνιά τῶν ψυχῶν
καί τοῦ κόσμου μας!

–––––
*Ὠδή ε´ τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων.

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκεεςς
κκααμμππάάννεεςς

ΑΑΝΝΤΤΗΗΧΧΗΗΣΣΤΤΕΕ......

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκεεςς
κκααμμππάάννεεςς

ΑΑΝΝΤΤΗΗΧΧΗΗΣΣΤΤΕΕ......
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ρισσότερα ἀπό τούς ἀνθρώπους. Δέν
γνωρίζουν ὅµως τά γεγονότα τοῦ
µέλλοντος, οὔτε τά βάθη τῆς ἀν θρώ-
πινης καρδιᾶς, οὔτε τό σο φό σχέδιο
τῆς σωτηρίας τοῦ κόσµου. Μόνον ὅ,τι
τούς ἀποκαλύπτει ὁ Θεός γνωρίζουν.

Τούς εἰκονίζουµε µέ τή µορφή νεα-
ροῦ ἀνθρώπου, γιατί ἔτσι συνήθως
ἐµφανίζονται. Ἀκόµα τούς εἰκονίζου-
µε φτερωτούς, γιά νά αἰσθητοποιή-
σουµε πώς µποροῦν νά κινοῦνται τα-
χύτατα, χωρίς νά εἶναι ὅµως «πα-
νταχοῦ παρόντες». «Ὅ ταν εἶναι στόν
οὐρανό δέν εἶναι στή γῆ, κι ὅταν ἀ πο-
στέλλονται ἀ πό τό Θεό στή γῆ, δέν
εἶναι στόν οὐρανό. Βρίσκονται σέ κά-
ποιο χῶ ρο χωρίς νά περιορίζονται,
ὅπως ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἀπό τοί-
χους, θύρες καί κλειδαριές».2 Σπεύ-
δουν πρόθυµα παντοῦ, γιά νά ἐπιτε-
λέσουν τό ἔργο τῆς ὑψηλῆς διακο-
νίας τους.

� Ποιό εἶναι τό ἔργο τῶν Ἁγίων
Ἀγγέλων;

Πολλά γεγονότα τοῦ Σχεδίου τῆς
σωτηρίας µας τό φανερώνουν. Ἄς
µελετήσουµε τά πιό ἐπίκαιρα, ὅ πως
ἱστοροῦνται στά Εὐαγγέλια.

Ἕνα σκοτεινό σπήλαιο στή γῆ τῆς
Βηθλεέµ, ὑποδέχεται τόν Βασιλέα
τῶν οὐρανῶν. Ὁ λαός Του, τό ἐκλε-
κτό «λεῖµµα»* τοῦ Ἰσραήλ, οἱ λίγοι
ἄνθρωποι µέ τήν ἁπλή καί καθαρή
καρδιά, πού Τόν περίµεναν, πρέπει
νά µάθει τό τρισχαρούµενο νέο... Γι᾽
αὐτό καί σέ κάποιους βοσκούς, πού
ἐκείνη τήν Ἅγια Νύχτα, µέ βάρδιες,
φύλαγαν τά κοπάδια τους, ἐµφανί-
ζεται ξαφνικά Ἄγγελος Κυρίου. Μα-
ζί του φῶς λαµπρό, ἐκτυφλωτικό,
θεϊκό, ὑπερφυσικό φῶς. Τό µεγάλο
φόβο τους διαλύει τό µήνυµα τῆς
µεγάλης χαρᾶς... «ἐτέχθη ὑµῖν σή-
µερον σωτήρ».3

Μετά τό πρῶτο, καί τό δεύτερο

Oταν ἤσουν µικρό παιδί, νόµιζες
ἴσως πώς Ἄγγελοι εἶναι τά ὁ λό-

ξανθα παιδάκια µέ τίς ὁ λό λευκες
στολές καί τίς ἀστραφτερές φτε-
ροῦγες, πού ἔβλεπες γύρω ἀπ᾽ τή
φά τνη τοῦ Χριστοῦ κάθε Χριστού-
γεννα.

Τώρα µπορεῖς νά ξέρεις πώς οἱ
Ἄγγελοι εἶναι ὄντα πνευµατικά, ἀ -
σώµατα, δηµιουργηµένα ἀπό τόν
Θεό, πρίν ἀπό τόν ὑλικό κόσµο. Ἔ -
χουν δύναµη, δέν εἶναι πα ντοδύνα-
µοι˙ ἔχουν γνώση, δέν εἶναι παντο-
γνῶστες. Γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Δαµασκηνός: «Οἱ Ἄγγελοι εἶναι δεύ-
τερα πνευµατικά φῶτα, πού παίρ-
νουν φῶς ἀπό τό πρῶτο κι ἄναρχο
φῶς, τόν Θεό».1 Οἱ Ἄγγελοι φωτίζο-
νται ἀπό τόν Θεό καί γνωρίζουν πε-

ΓΓιιάά  ττοούύςς  ἈἈγγγγέέλλοουυςς......µµιιλλοοῦῦνν......ττάά  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα
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ξάφνιασµα πιό ἐκπληκτικό... Δίπλα
στόν ἕναν Ἄγγελο, ἕνα πλῆ θος ἀγγε-
λικό... µιά στρατιά οὐράνια νά αἰνεῖ
τόν Θεό καί νά λέει: «Δόξα ἐν ὑψί-
στοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία».4

Κι ὅταν οἱ Ἄγγελοι φεύγουν γιά τόν
οὐρανό, οἱ ἄνθρωποι, οἱ ποιµένες
φεύγουν γιά τή Βηθλεέµ, βέβαιοι
ὅτι ἔλαβαν µήνυµα ἀπό τόν Κύριό
τους.

Μέ τήν ἴδια βεβαιότητα ὁ Ἰωσήφ
θά ὑπακούσει στήν ἀγγελική προ-
τροπή καί θά φύγει µαζί µέ τό
«Παιδίον» καί τή Μητέρα Του στήν
Αἴγυπτο, γιά νά τό προστατεύσει
ἀπό τή φονική διάθεση τοῦ Ἡρώδη.
Κι ὅταν ὁ κίνδυνος θά περάσει,
Ἄγγελος Κυρίου θά τόν εἰδοποιήσει
καί πάλι νά ἐπιστρέψουν ἀ σφαλεῖς
πιά στόν τόπο τους.

Αὐτές δέν εἶναι οἱ µοναδικές πε-
ριστάσεις πού ὁ Θεός στέλνει τούς
Ἀγγέλους Του νά προστατεύσουν
τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς µεταφέ-
ρουν τίς βουλές Του. Γιατί ὅµως;

� Δέν θά µποροῦσε ὁ Πα ντοδύ-
ναµος νά ἐπιτελέσει µόνος αὐτό τό
ἔργο; Χρειάζεται τή βοήθεια τῶν
Ἀγγέλων; 

Ὁ Θεός δέ χρειάζεται καµία βοή-
θεια, γιατί δέν ἔχει καµία ἔλλειψη
κι ἀνάγκη. Μετά τή δηµιουργία τοῦ
ἀνθρώπου ἀνέθεσε στούς Ἀγγέλους
σάν δεύτερο καί πρόσκαιρο ἔργο5 νά
προστατεύουν καί νά ἀ ναγγέλλουν
τίς βουλές Του σ’ ὅ σους ἀγωνίζονται
γιά τή σωτηρία τους. Ὄχι γιατί τούς
χρειαζόταν, ἀλλά γιά νά τούς δίνει
τήν εὐκαιρία νά γνωρίζουν βαθύτε-
ρα «τήν πολυποίκιλο σοφία Του»
καί νά ἐ πιτελοῦν τελειότερα τό
πρῶτο καί κύριο καί αἰώνιο ἔργο
τους, τήν ἀκατάπαυστη δοξολογία
τοῦ παναγίου Ὀνόµατός Του. Οἱ

Ἅγιοι Ἄγγελοι ζοῦν, ἀπολαµβάνουν,
ὑµνοῦν ἀσίγητα τή δόξα τοῦ µεγά-
λου Θεοῦ καί διακονοῦν τή σωτηρία
τοῦ µικροῦ ἀνθρώπου.

Ὅταν βαπτίστηκες, ἕνας ὁλόφω-
τος ἄγγελος ἀνέλαβε νά γίνει ὁ συ-
νοδοιπόρος σου στό δρόµο πρός τήν
αἰωνιότητα. Εἶναι ὁ φύλακας Ἄγγε-
λός σου. Προστατεύει τήν ψυχή καί
τό σῶµα σου ἀπό τή µανία τοῦ ἐχ -
θροῦ κι ἔρχεται κοντά σου, «τρυφε-
ρός, σεµνός, πρᾶος, ἥσυχος... γιά νά
διδάξει τή δικαιοσύνη, τήν ἁγνότητα,
τή σεµνότητα, τήν κάθε ἀρετή».6

Ὅταν τόν ἀκοῦς, πορεύεσαι ἀκίνδυ-
να µαζί του. Ἄν ὄχι, βαδίζεις µόνος,
πέφτεις, τραυµατίζεσαι, πονᾶς, τόν
λυπεῖς. Κι ὅταν µετανοιώνεις, τόν
κάνεις νά χαίρεται καί νά δοξολο-
γεῖ τόν Κύριο πού ἦρθε στή γῆ κι
ἔφερε στίς ταραγµένες ἀπό τήν ἁ -
µαρτία ψυχές εἰρήνη. 

Χριστούγεννα!
Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι συνεορτά-

ζουν τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στή
φάτνη τῆς Βηθλεέµ.

Χριστούγεννα! 
Κι ἐσύ, µέ τόν Ἄγγελό σου γιορτά-

ζεις τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στήν
φάτνη τῆς καρδιᾶς σου.

Α.
₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋
1. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαµα-

σκηνοῦ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙ-
ΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ,
κεφ.«Περί Ἀγγέλων».

2. ὅ.π.
3. Λουκ. β’ 11.
4. Λουκ. β’ 13.
5. Μ. Βασίλειος.
6. «Ποιµήν» τοῦ

Ἑρµᾶ (Χριστιανοῦ
συγγραφέως, β´ αἰ.
µ.Χ.).

* Λεῖµµα: τό ὑπό-
λοιπο˙ ὅ,τι ἀπόµεινε
(ἀξιόλογο).
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Γεννήθηκε στήν Ἀ    λάσκα, στίς Ἀλε-
οῦτες νή  σους. Τό ὄνομά του Πέτρος.  
Εὐτύχησε νά ζήσει στά χρόνια πού 
ἄρχισε νά λάμπει καί στήν πατρί-
δα του τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Βα-
πτίστηκε Ὀρθόδοξος Χριστιανός  καί 
σέ νεαρή ἡλικία, πρίν κάν συμπληρώ-
σει τά 20 του χρόνια, ἀξιώθηκε νά λά-
βει τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Μέ τό 
μαρτύριό του ὁ ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀλε-
ούτης ἀναδείχθηκε ὁ πρῶτος ἅγιος ἀ  -
μερικανικῆς καταγωγῆς.
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Σ 
τήν Ἀλάσκα τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου τήν Ἀλάσκα τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου 
ἔφθασε γιά πρώτη φορά τό 1794 ἀπό ἔφθασε γιά πρώτη φορά τό 1794 ἀπό 
μία ὁμάδα ὀρθοδόξων Ρώσων ἱεραπο-μία ὁμάδα ὀρθοδόξων Ρώσων ἱεραπο-
στόλων. Ἕνας ἀπό τούς πρωτεργάτες στόλων. Ἕνας ἀπό τούς πρωτεργάτες 

τῆς ἱεραποστολῆς ἦταν ὁ ἅγιος Γερμανός, ὁ τῆς ἱεραποστολῆς ἦταν ὁ ἅγιος Γερμανός, ὁ 
προστάτης ἅγιος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας προστάτης ἅγιος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
τῆς Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος ἐργάστηκε μέ ζῆλο τῆς Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος ἐργάστηκε μέ ζῆλο 
κι ἔδειξε πλούσια τήν ἀγάπη του στούς Ἀλε-κι ἔδειξε πλούσια τήν ἀγάπη του στούς Ἀλε-
ούτους καί μάλιστα στά παιδιά. Κοντά του ούτους καί μάλιστα στά παιδιά. Κοντά του 
κατέφθαναν πλῆθος ἀπό τούς ἰθαγενεῖς Ἀλε-κατέφθαναν πλῆθος ἀπό τούς ἰθαγενεῖς Ἀλε-
ούτους, γιά νά κατηχηθοῦν στήν Ὀρθο δοξία ούτους, γιά νά κατηχηθοῦν στήν Ὀρθο δοξία 
καί νά βαπτιστοῦν Χριστιανοί.καί νά βαπτιστοῦν Χριστιανοί.
Ἀνάμεσα στούς νεοφώτιστους Χριστιανούς  Ἀνάμεσα στούς νεοφώτιστους Χριστιανούς  

ἦταν κι ὁ μικρός Πέτρος. Ὁ Πέτρος ἐργα ζό  ταν ἦταν κι ὁ μικρός Πέτρος. Ὁ Πέτρος ἐργα ζό  ταν 
σκληρά, γιά νά ἐξοικονομεῖ τά πρός τό ζῆν. σκληρά, γιά νά ἐξοικονομεῖ τά πρός τό ζῆν. 
Δούλευε κι αὐτός, ὅπως καί ἀρκετοί συμπα-Δούλευε κι αὐτός, ὅπως καί ἀρκετοί συμπα-
τριῶτες του, γιά λογαριασμό τῆς περίφημης τριῶτες του, γιά λογαριασμό τῆς περίφημης 
Ρωσοαμερικανικῆς Ἑταιρείας, τῆς κυρίαρχης Ρωσοαμερικανικῆς Ἑταιρείας, τῆς κυρίαρχης 
ἀποικιοκρατικῆς δύναμης στήν χώρα του. ἀποικιοκρατικῆς δύναμης στήν χώρα του. 
Κι ὅταν ἡ Ἑταιρεία μετέφερε τίς δραστηρι-Κι ὅταν ἡ Ἑταιρεία μετέφερε τίς δραστηρι-
ότητές της στό Σάν Φραντζίσκο, ὁ νεαρός  ότητές της στό Σάν Φραντζίσκο, ὁ νεαρός  
Ἀλεούτης ἀναγκάστηκε νά ξενιτευθεῖ. Ἀλεούτης ἀναγκάστηκε νά ξενιτευθεῖ. 

Τό ἄγνωστο κρύβει πολλούς κινδύνους. Τό ἄγνωστο κρύβει πολλούς κινδύνους. 
Καί οἱ γονεῖς τοῦ Πέτρου ἀνησυχοῦσαν γιά Καί οἱ γονεῖς τοῦ Πέτρου ἀνησυχοῦσαν γιά 
τό τί θά συναντοῦσε ὁ γιός τους ἐκεῖ μακριά  τό τί θά συναντοῦσε ὁ γιός τους ἐκεῖ μακριά  
στά ξένα. Τό μόνο πού κάπως τούς κα θη-στά ξένα. Τό μόνο πού κάπως τούς κα θη-
σύχαζε ἦταν ὅτι δέν ἦταν μόνος του. Εἶχε σύχαζε ἦταν ὅτι δέν ἦταν μόνος του. Εἶχε 
κοντά του ἕναν καλό φίλο, τόν Κιχάλυ, κα-κοντά του ἕναν καλό φίλο, τόν Κιχάλυ, κα-
θώς ἐπίσης καί ἀρκετούς συμπατριῶτες του θώς ἐπίσης καί ἀρκετούς συμπατριῶτες του 
πού ἦταν κι αὐτοί Ὀρθόδοξοι. Ἀλλά τό κυ-πού ἦταν κι αὐτοί Ὀρθόδοξοι. Ἀλλά τό κυ-
ριότερο ἐφόδιό του ἦταν ἡ πίστη στόν Θεό! ριότερο ἐφόδιό του ἦταν ἡ πίστη στόν Θεό! 
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι, ἐκτός ἀπό τό Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι, ἐκτός ἀπό τό 
σταυ ρό πού φοροῦσε στό λαιμό του, εἶχε σταυ ρό πού φοροῦσε στό λαιμό του, εἶχε 
πάν τα κοντά του μία μικρή ξύλινη εἰκόνα πάν τα κοντά του μία μικρή ξύλινη εἰκόνα 
τοῦ Χριστοῦ, ρωσικῆς τέχνης. Καί παρά τήν τοῦ Χριστοῦ, ρωσικῆς τέχνης. Καί παρά τήν 
πο  λύ κοπιαστική ἐργασία του συχνά καθό-πο  λύ κοπιαστική ἐργασία του συχνά καθό-
ταν μέχρι ἀργά τή νύχτα καί προσευχόταν. ταν μέχρι ἀργά τή νύχτα καί προσευχόταν. 
Σ’ Ἐκεῖνον ἐμπιστευόταν τήν κάθε ἡμέρα τῆς Σ’ Ἐκεῖνον ἐμπιστευόταν τήν κάθε ἡμέρα τῆς 
ζωῆς του.ζωῆς του.
Ἐκεῖ ὅμως πού ἔλαμψε ἡ πίστη καί ἡ στα-Ἐκεῖ ὅμως πού ἔλαμψε ἡ πίστη καί ἡ στα-

θερότητά του ἦταν τό μαρτύριό του. Ὁ Πέ-θερότητά του ἦταν τό μαρτύριό του. Ὁ Πέ-
τρος καί οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἀλεοῦτοι εἶχαν τρος καί οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἀλεοῦτοι εἶχαν 
κερδίσει μέ τήν ἐργατικότητα, τήν τιμιότητα κερδίσει μέ τήν ἐργατικότητα, τήν τιμιότητα 
καί τήν ἀγάπη τους τήν ἐμπιστοσύνη τῶν καί τήν ἀγάπη τους τήν ἐμπιστοσύνη τῶν 

Ὁ νεομάρτυρας τῆς ἈλάσκαςὉ νεομάρτυρας τῆς Ἀλάσκας



ἰθαγενῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Σάν Φραντζίσκο. ἰθαγενῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Σάν Φραντζίσκο. 
Αὐτό δέν ἄρεσε καθόλου οὔτε στούς Ἱσπα-Αὐτό δέν ἄρεσε καθόλου οὔτε στούς Ἱσπα-
νούς ἀποικιοκράτες, ἐμπόρους καί κυβερνη-νούς ἀποικιοκράτες, ἐμπόρους καί κυβερνη-
τικούς, οὔτε στούς Παπικούς μισσιοναρίους τικούς, οὔτε στούς Παπικούς μισσιοναρίους 
(Sἱεραποστόλους). Ὅλοι αὐτοί, ἐπειδή φοβή-(Sἱεραποστόλους). Ὅλοι αὐτοί, ἐπειδή φοβή-
θηκαν μήπως οἱ ἰθαγενεῖς συνασπιστοῦν μαζί θηκαν μήπως οἱ ἰθαγενεῖς συνασπιστοῦν μαζί 
τους καί χάσουν οἱ ἴδιοι τήν κυριαρχία τους, τους καί χάσουν οἱ ἴδιοι τήν κυριαρχία τους, 
θέλησαν νά τούς ἐξοντώσουν. Συνέλαβαν δε-θέλησαν νά τούς ἐξοντώσουν. Συνέλαβαν δε-
κατέσσερις Ὀρθοδόξους Ἀλεούτους καί τούς κατέσσερις Ὀρθοδόξους Ἀλεούτους καί τούς 
ὁδήγησαν στή φυλακή. Ἐκεῖ οἱ ὑπεύθυνοι ὁδήγησαν στή φυλακή. Ἐκεῖ οἱ ὑπεύθυνοι 
τῆς Παπικῆς ἱεραποστολῆς, οἱ περιβόητοι Ἰη-τῆς Παπικῆς ἱεραποστολῆς, οἱ περιβόητοι Ἰη-
σουίτες, προσπαθοῦσαν μέ ἀπειλές καί βα-σουίτες, προσπαθοῦσαν μέ ἀπειλές καί βα-
σανιστήρια νά τούς ὑποχρεώσουν νά γίνουν σανιστήρια νά τούς ὑποχρεώσουν νά γίνουν 
Παπικοί. Πάντοτε ἔτσι ἐργάζονταν οἱ Ἰη -Παπικοί. Πάντοτε ἔτσι ἐργάζονταν οἱ Ἰη -
σουίτες. ἩΗ Ἱστορία ἔχει καταγράψει τό ὄνο  -σουίτες. ἩΗ Ἱστορία ἔχει καταγράψει τό ὄνο  -
μά τους ὡς συνώνυμο τοῦ θρησκευτικοῦ φα      -μά τους ὡς συνώνυμο τοῦ θρησκευτικοῦ φα      -
νατισμοῦ καί τό ἔχει συνδέσει μέ τά ἀνόσια νατισμοῦ καί τό ἔχει συνδέσει μέ τά ἀνόσια 
κα   κουργήματα τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης καί μέ κα   κουργήματα τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης καί μέ 
πολ λά ἀκόμη φρικτά ἐγκλήματα. Ὡστόσο, πολ λά ἀκόμη φρικτά ἐγκλήματα. Ὡστόσο, 
παρά τήν ἀπάνθρωπη συμπεριφορά τῶν Ἰη -παρά τήν ἀπάνθρωπη συμπεριφορά τῶν Ἰη -
σουιτῶν, οἱ Ἀλεοῦτοι δέν κάμπτονταν:σουιτῶν, οἱ Ἀλεοῦτοι δέν κάμπτονταν:
–Εἴμαστε βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστι-–Εἴμαστε βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστι-

ανοί! ὁμολογοῦσαν μέ καμάρι κι ἔδειχναν τόν ανοί! ὁμολογοῦσαν μέ καμάρι κι ἔδειχναν τόν 
σταυρό πού φοροῦσαν στό λαιμό τους.σταυρό πού φοροῦσαν στό λαιμό τους.
–Εἶστε αἱρετικοί! Πρέπει νά ἔλθετε στή δι-–Εἶστε αἱρετικοί! Πρέπει νά ἔλθετε στή δι-

κή μας πίστη, ἐπέμεναν οἱ Ἰησουίτες.κή μας πίστη, ἐπέμεναν οἱ Ἰησουίτες.
–Ἐσεῖς εἶστε αἱρετικοί!, ἀπαντοῦσαν μέ θάρ-–Ἐσεῖς εἶστε αἱρετικοί!, ἀπαντοῦσαν μέ θάρ-

ρος οἱ Ἀλεοῦτοι. Τί Χριστιανοί εἶστε ὅταν ρος οἱ Ἀλεοῦτοι. Τί Χριστιανοί εἶστε ὅταν 
βα σανίζετε, καταπιέζετε, σκοτώνετε, καῖτε ἀν-βα σανίζετε, καταπιέζετε, σκοτώνετε, καῖτε ἀν-
θρώπους στή φωτιά ἐν ὀνόματι τοῦ Εὐαγ-θρώπους στή φωτιά ἐν ὀνόματι τοῦ Εὐαγ-
γελίου, πού ὅμως διδάσκει ἀγάπη ἀκόμη γελίου, πού ὅμως διδάσκει ἀγάπη ἀκόμη 
καί στούς ἐχθρούς; Ἐμεῖς στήν Ὀρθοδοξία δι-καί στούς ἐχθρούς; Ἐμεῖς στήν Ὀρθοδοξία δι-
δαχθήκαμε τήν Ἀλήθεια καί τήν Ἀγάπη, καί δαχθήκαμε τήν Ἀλήθεια καί τήν Ἀγάπη, καί 
τήν πίστη μας δέν τήν ἐγκαταλείπουμε! τήν πίστη μας δέν τήν ἐγκαταλείπουμε! 
Ἀγανακτισμένοι οἱ Ἰησουίτες προχώρησαν Ἀγανακτισμένοι οἱ Ἰησουίτες προχώρησαν 

σέ πιό σκληρά βασανιστήρια. Πρῶτα ξεχώ-σέ πιό σκληρά βασανιστήρια. Πρῶτα ξεχώ-
ρισαν δύο ἀπό τούς πιό μικρούς, ἴσως γι-ρισαν δύο ἀπό τούς πιό μικρούς, ἴσως γι-
ατί πίστευαν ὅτι αὐτοί εὔκολα θά λύγιζαν. ατί πίστευαν ὅτι αὐτοί εὔκολα θά λύγιζαν. 
Ὁ ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν ὁ Πέτρος. Ἄρχισαν Ὁ ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν ὁ Πέτρος. Ἄρχισαν 
νά τόν κτυποῦν μέ πρωτοφανή ἀγριότητα, νά τόν κτυποῦν μέ πρωτοφανή ἀγριότητα, 
ἐνῶ ταυτόχρονα ὑποχρέωναν καί τόν φίλο ἐνῶ ταυτόχρονα ὑποχρέωναν καί τόν φίλο 
του νά παρακολουθεῖ τό μαρτύριο. Πρῶτα του νά παρακολουθεῖ τό μαρτύριο. Πρῶτα 
τοῦ ἔσπασαν τά δάχτυλα τῶν ποδιῶν καί τοῦ ἔσπασαν τά δάχτυλα τῶν ποδιῶν καί 
ὕστερα συνέχιζαν λίγο-λίγο νά τοῦ κόβουν  ὕστερα συνέχιζαν λίγο-λίγο νά τοῦ κόβουν  

καί τά ἄλ λα ἄκρα. Κάθε φορά τόν ρω τοῦ-καί τά ἄλ λα ἄκρα. Κάθε φορά τόν ρω τοῦ-
σαν: «Μήπως τώρα ἄλλαξες γνώμη;...». Κι σαν: «Μήπως τώρα ἄλλαξες γνώμη;...». Κι 
ὁ γενναῖος ἀ   θλητής ἀπαντοῦσε μέ σταθερό-ὁ γενναῖος ἀ   θλητής ἀπαντοῦσε μέ σταθερό-
τητα: «Εἶμαι Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί τήν τητα: «Εἶμαι Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί τήν 
πίστη μου δέν τήν ἀλλάζω!». Τό αἷμα ἔτρε-πίστη μου δέν τήν ἀλλάζω!». Τό αἷμα ἔτρε-
χε ποτάμι, ἀλλά ὁ νεαρός μάρτυρας ἔμενε χε ποτάμι, ἀλλά ὁ νεαρός μάρτυρας ἔμενε 
ἀλύγιστος. Στό τέλος τόν χτύπησαν μέ μα-ἀλύγιστος. Στό τέλος τόν χτύπησαν μέ μα-
χαίρι στά σπλάγχνα  καί ἡ ψυχή του πέταξε χαίρι στά σπλάγχνα  καί ἡ ψυχή του πέταξε 
στόν οὐρανό, ἐνῶ στή γῆ ἀκόμα ἀντηχοῦσε στόν οὐρανό, ἐνῶ στή γῆ ἀκόμα ἀντηχοῦσε 
ἡ ὁμολογία του: «Εἶ μαι Χριστιανός καί τήν ἡ ὁμολογία του: «Εἶ μαι Χριστιανός καί τήν 
πίστη μου δέν τήν ἀλλάζω». πίστη μου δέν τήν ἀλλάζω». 
Τήν ἄλλη μέρα, ἐνῶ οἱ Ἰησουίτες ἑτοιμάζον-Τήν ἄλλη μέρα, ἐνῶ οἱ Ἰησουίτες ἑτοιμάζον-

ταν νά ὑποβάλουν καί τούς ὑπόλοιπους Ἀ  -ταν νά ὑποβάλουν καί τούς ὑπόλοιπους Ἀ  -
λεούτους στό ἴδιο μαρτύριο, ἦλθε ἐντολή οἱ λεούτους στό ἴδιο μαρτύριο, ἦλθε ἐντολή οἱ 
αἰχμάλωτοι νά μεταφερθοῦν στό Μοντερέϋ αἰχμάλωτοι νά μεταφερθοῦν στό Μοντερέϋ 
γιά καταναγκαστικά ἔργα. Ἔτσι γλίτωσαν γιά καταναγκαστικά ἔργα. Ἔτσι γλίτωσαν 
τήν ἐκτέλεση. Μαζί τους σώθηκε κι ὁ Κιχάλυ,  τήν ἐκτέλεση. Μαζί τους σώθηκε κι ὁ Κιχάλυ,  
ὁ αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁ  -ὁ αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁ  -
γί ου Πέτρου, ὁ ὁποῖος καί διέσωσε τό γεγο-γί ου Πέτρου, ὁ ὁποῖος καί διέσωσε τό γεγο-
νός. Ὅταν τό πληροφορήθηκε καί ὁ ὅσιος νός. Ὅταν τό πληροφορήθηκε καί ὁ ὅσιος 
Γερμανός τῆς Ἀλάσκας, συγκινημένος πού ἡ Γερμανός τῆς Ἀλάσκας, συγκινημένος πού ἡ 
νεοσύσταστη ἐκεῖ Ἐκκλησία ἀπέκτησε τόν νεοσύσταστη ἐκεῖ Ἐκκλησία ἀπέκτησε τόν 
πρῶτο δικό της μάρτυρα, ἔκανε τό σημεῖο πρῶτο δικό της μάρτυρα, ἔκανε τό σημεῖο 
τοῦ σταυροῦ καί εἶπε: «Ἅγιε νεομάρτυς, Πέ-τοῦ σταυροῦ καί εἶπε: «Ἅγιε νεομάρτυς, Πέ-
τρε, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν!».τρε, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν!».
Μαζί του ἑνώνουμε κι ἐμεῖς τήν προσευ-Μαζί του ἑνώνουμε κι ἐμεῖς τήν προσευ-

χή μας καί παρακαλοῦμε τόν ἅγιο Πέτρο νά χή μας καί παρακαλοῦμε τόν ἅγιο Πέτρο νά 
πρεσβεύει στόν ἅγιο Θεό, ὥστε κι ἐμεῖς νά πρεσβεύει στόν ἅγιο Θεό, ὥστε κι ἐμεῖς νά 
διατηρήσουμε ἀκέραιο τόν πολυτιμότερο θη-διατηρήσουμε ἀκέραιο τόν πολυτιμότερο θη-
σαυρό μας, τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη σαυρό μας, τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη 
μας καί σ’ αὐτή τήν πίστη νά μείνουμε στα-μας καί σ’ αὐτή τήν πίστη νά μείνουμε στα-
θεροί μέχρι τέλους! θεροί μέχρι τέλους! 

* Ὁ ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀλεούτης ἑορτάζει κάθε χρόνο στίς * Ὁ ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀλεούτης ἑορτάζει κάθε χρόνο στίς 
13 Δεκεμβρίου, ὅταν ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνή-13 Δεκεμβρίου, ὅταν ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνή-
μη τοῦ ὁσίου Γερμανοῦ τοῦ ἐν Ἀλάσκᾳ, καθώς ἐπίσης μη τοῦ ὁσίου Γερμανοῦ τοῦ ἐν Ἀλάσκᾳ, καθώς ἐπίσης 
καί τήν σύναξη τῶν πρώτων μαρτύρων τῆς Ὀρθοδόξου καί τήν σύναξη τῶν πρώτων μαρτύρων τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς. Σέ μερικές περιοχές τῆς Ἀμερικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς. Σέ μερικές περιοχές τῆς Ἀμερικῆς 
τόν ἑορτάζουν καί στίς 17 Μαΐου.τόν ἑορτάζουν καί στίς 17 Μαΐου.

Βοηθήματα:Βοηθήματα:  
1. Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπό 1. Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπό 

ἱερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, τόμ. 4ος: Δεκέμ-ἱερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, τόμ. 4ος: Δεκέμ-
βριος, ἐκδ. «Ἴνδικτος», Ἀθῆναι 2005, σελ. 145-150.βριος, ἐκδ. «Ἴνδικτος», Ἀθῆναι 2005, σελ. 145-150.

2. Ἀνωνύμου μοναχῆς, Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀλεούτης-ὁ Νε-2. Ἀνωνύμου μοναχῆς, Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀλεούτης-ὁ Νε-
ομάρτυς τῆς Ἀλάσκας (Ἀφηγηματική Βιογραφία), ἔκδ. Ἱ. ομάρτυς τῆς Ἀλάσκας (Ἀφηγηματική Βιογραφία), ἔκδ. Ἱ. 
Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας (1997).Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας (1997).
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— Τέλεια!... μουρμούρισε μέ θαυμασμό
ρίχνοντας τό βλέμμα του ἔξω ἀπό τό τζάμι,
στό φαντασμαγορικό ἡλιοβασίλεμα. Προ-
σπάθησε μέ τίς φυσικές του γνώσεις νά ἐ -
ξηγήσει τά ἄπειρα χρώματα στόν ὁρίζοντα.

Πάντως τό ᾽χε συνηθίσει νά νυχτώνει τό-
σο νωρίς ἐδῶ στή βόρεια Εὐρώπη. Μπρο-
στά του ἡ φωταγωγημένη πολιτεία, πού
ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια ἐπιμένει νά τή θε-
ωρεῖ πατρίδα του, ἀφοῦ στήν Ἑλλάδα δέν
ξαναπάτησε, παρά μόνο πρόπερσι τό καλο-
καίρι. 

Ὄχι δέν ἦταν παράξενος ὁ Μάνος, ὄχι,
οὔτε ἰδιόρρυθμος. Ἐξάλλου τό εἶχε δηλώ-
σει καθαρά στούς δικούς του: «Ἡ Ἑλλάδα
εἶναι πολύ μικρή, γιά νά χωρέσει τούς στό-
χους μου»!

Στήν ἀρχή, εἶναι ἀλήθεια, τούς πεθυμοῦ -
σε. Διέσχιζε τά μεγάλα πάρκα, τίς πολύβου-
ες πλατεῖες, τίς πλατιές λεωφόρους, τά γρα-
φικά δρομάκια, καί πάντα κάτι θά ἔβρισκε
πού νά μοιάζει στήν Ἑλλάδα. Σιγά σιγά ὅ -
μως τά θεώρησε ὄψιμη ἐφηβεία, καί ξεθύ-
μανε ἡ πεθυμιά. 

Ρίχτηκε στή μελέτη. Χανόταν μέ τίς ὧρες
στά ἐργαστήρια, στά σπουδαστήρια καί στίς
βιβλιοθῆκες. Καί δέν μπορεῖ νά πεῖ, ἡ τύχη
τοῦ χαμογέλασε. Μέσα σέ μόλις δυόμισυ
χρόνια κατάφερε νά ὑποστηρίξει τό πρῶτο
του διδακτορικό. Στούς δικούς του τό ἀ -
νακοίνωσε μʼ ἕνα σύντομο sms: «ΟΛΑ ΚΑΛΑ».
Τίποτε ἄλλο. Τίποτε. Ἀ φοῦ κι αὐτοί τίποτε
δέν θά καταλάβαιναν, τίποτε δέν εἶχαν νά
τοῦ δώσουν...

— Τέλεια!... ξαναμουρμούρισε καί τράβη-
ξε τήν κουρτίνα. 

Μάζεψε μέ βιασύνη τά ντοσιέ καί τά βι-
βλία, ἅρπαξε τήν τσάντα του, πῆρε κλειδιά
καί κινητό καί βγῆκε ἀπό τό διαμέρισμα. Στίς
6:00μ.μ. τόν περίμενε ὁ Καθηγητής του.

Κατέβηκε τρέχοντας στήν κεντρική λεω-
φόρο. Μαγεία! Χιόνι παντοῦ. Τά ψηλά κτί-
ρια μέ τίς ὀξυγώνιες πολυόροφες στέγες
καί τά φωτισμένα παράθυρα μοιάζουν σάν
ψεύτικα. Δρόμοι στολισμένοι ὅπως στά πα-

ραμύθια τοῦ Ἄντερσεν. Χριστου-
γεννιάτικα δέντρα κρεμασμένα θαρ-
ρεῖς ἀπό τό σκοτει νό οὐρανό, μπάλες,
φῶτα, Ἁη-βασίληδες, μουσική καί κά-
που κάπου φανταστικά πυροτεχνήμα-
τα νά ζωγραφίζουν τόν παγωμένο οὐ -
ρανό. Καλά λένε, λοιπόν, πώς ὅποιος δέν
βρέθηκε Δεκέμβριο στήν Βόρεια Εὐ -
ρώπη, δέν κατάλαβε τίποτε ἀπό Χρι-
στούγεννα. 

Περπατοῦσε καί χάζευε τόν πολύχρωμο,
πολύβουο κόσμο. Πέρασε μέσα ἀπό τήν
πλατεία μέ τά χριστουγέννιατικα στάντ –
μποροῦσε νά βρεῖς ὅλες τίς χριστουγεν-
νιάτικες λιχουδιές σʼ αὐτά.

— 2 εὐρώ ἡ βόλτα μέ τόν τάρανδο! 2 εὐ -
ρώ ἡ βόλτα μέ τόν τάρανδο! Περάστε, κύ-
ριος!

— Πάρτε, κύριε, ἕνα ἀστεράκι. Τά κατα-
σκευάζω μόνη μου... τόν τράβηξε ἀπό τό
μανίκι μιά μικρή ἀχτένιστη μαυρούλα μέ
μελαγχολικά ματάκια.

Ἀγόρασε δύο καί τά ᾽χωσε στήν τσέπη
του. Τό κινητό στή δόνηση τόν εἰδοποιοῦ -
σε.

— Ἔλα, τί γίνεται;... 
— ....
— Ὠχού! Πάλι τά ἴδια! Ἄσε με, ρέ μάνα,

ἥ συχο, ἀπάντησε ἐκνευρισμένος.
— ....
— Ὄχι, δέν θά ᾽ρθω, ἔχω πολλή δουλειά.
— ...
— Τί; Ἔννοια σου, κι ἐδῶ Χριστούγεννα

ἔχουν. Ἔλα κλείνω, γιατί βιάζομαι.
Ἀπενεργοποίησε τό κινητό του καί τό ἔ -

χωσε στήν τσάντα του. Κοντά τρία χρόνια
τώρα εἶχε ʻʻἀπενεργοποιήσειʼʼ καί τά αἰσθή-
ματα τοῦ γιοῦ, τοῦ ̒ ʻκαλοῦ παιδιοῦʼʼ. Φτάνει
τόσο, εἶχε πεῖ μέ πίκρα καί πεῖσμα μετά τό
θάνατο τοῦ πατέρα του καί τό δεύτερο γά-
μο τῆς μάνας του. Φτάνει τόσο! Ἄν θέ λει ὁ
Θεός, ἄς ἔρθει νά μέ βρεῖ. Ἐγώ δέν τόν
κυνηγάω πιά.

8:00 μ.μ. Ἡ συνεργασία μέ τόν Καθηγη-
τή τελείωσε. Ἦταν, λέει, πολύ εὐχαριστη-
μένος μέ τή δουλειά του Μάνου. 

— Κοίτα νά δεῖς, λοιπόν –εἰρωνεύτηκε μέ
παράπονο τόν ἑαυτό του– πού ἡ μοναξιά κι
ἡ πίκρα σέ κάνουν μεγάλο ἐπιστήμονα!

Άðü Ýνá
ΔΙΗΓΗΜΑ

῾
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Φεύγοντας ἀπό τό γραφεῖο τοῦ
μέντορά του ξανάνοιξε τό κινητό.

Ὀχτώ ἀναπάντητες καί ἕνα μήνυμα.
Ἄνοιξε τό sms τῆς μάνας, ἔτσι γιά νά
καθαρίσει τήν ὀθόνη.

«Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΕΥΓΕΙ.
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ.
ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ».

Ρεῦμα τόν τίναξε, τόν τράνταξε. Θόλωσε
ἡ σκέψη του, θόλωσαν καί τά μάτια του.
Δέν περίμενε τέτοια ἀντίδραση τοῦ ἑαυ-
τοῦ του. Σήκωσε τό χέρι καί σταμάτησε
ἕνα ΤΑΧΙ. Ἀποσβολώθηκε στό κάθισμα καί
κοίταζε ἔξω. Ὅμως δέν ἔβλεπε. Ὅλη του ἡ
σκέψη γέμισε μέ τέσσερις λέξεις: «Ο
ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΕΥΓΕΙ». Ἔξω μου-
σικές, τραγούδια, κουδουνάκια, ὀργανά-
κια. Κι ὅλα μαζί φώναζαν τόσο μελαγχολι-
κά «Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΕΥΓΕΙ».

— 7 εὐρώ, κύριε! τόν ἔβγαλε ἀπό τίς σκέ-
ψεις του ὁ ταξιτζής καί τόν κοίταξε παρά-
ξενα μέσα ἀπό τόν καθρέπτη.

Πλήρωσε καί κατέβηκε. 
Μηχανικά ἀνέβηκε στό διαμέρισμα μέ τή

σκάλα. Κι ἡ σκέψη του ἐκεῖ, νά τοῦ τρυπά-
ει τό μυαλό, νά τοῦ ξεσκίζει τήν καρδιά «Ο
ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΕΥΓΕΙ», ὁ ἱερέας παπ-
πούς του, ὁ παππούλης του. Μπῆκε στό δια-
μέρισμα μέ μιά ἀγωνία. Ἄνοιξε τήν κουρτί-

να. Στό φωτισμένο λούνα-πάρκ ἀπέναντι οἱ
φωτεινές ἐπιγραφές ἔμοιαζαν νά γράφουν
«ΦΕΥΓΕΙ, ΦΕΥΓΕΙ». Καί τά πυροτεχνήματα
«ΦΕΥΓΕΙ, ΦΕΥΓΕΙ».

Ἔπεσε βαρύς στήν πολυθρόνα μπροστά
στό γραφεῖο του. Τράβηξε τό συρτάρι κι ἔ-
βγαλε ἕνα ἄλμπουμ. Ξεχώρισε τή φωτο-
γραφία τοῦ παπποῦ του. Τήν κοίταζε σάν
ὑπνωτισμένος.

Ἕνας ψηλός, ἀσκητικός –ἔτσι τόν λέγα-
νε– ἱερέας μέ τά γκριζόλευκα μαλλιά καί τή
λευκή γενειάδα. Μέ δυό γαλανά χαρούμενα
μάτια πίσω ἀπό τά χρυσά γυαλάκια του.

Ὁ παππούς του! Ἀπό τότε πού ἔχασε τόν
πατέρα του, αὐτός τοῦ στάθηκε πατέρας.
Ἕνα ἀνεξήγητο μυστήριο τόν ἔδενε μαζί
του. Κι αὐτό δέν τό ὁμολόγησε ποτέ σέ κα-
νένα. Ἦταν ὁ μόνος πού τοῦ ἔλειπε ἐδῶ
πάνω. Ἴσως γιατί ἦταν ὁ μόνος πού δέν τόν
πίκρανε ποτέ. Ἴσως γιατί δέν ἦταν ἀπό κεί-
νους τούς αὐστηρούς τῆς θρησκείας. Ἄ,
ὅλα κι ὅλα, ὁ παππούς Μανώλης ἦταν
ἄρχοντας. Κι ὅταν ὁ ἐγγονός ἔφυγε κι ἔρι-
ξε μαύρη πέτρα πίσω του, ἐκεῖνος δέν μί-
λησε ἐναντίον του ὅπως οἱ ἄλλοι...

Τρεῖς μέρες τώρα ὅπου καί νά γυρίσει
ἀκούει «Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΕΥΓΕΙ».
Στή μάνα του ἔστειλε ὅλο κι ὅλο ἕνα μη-
νυμα: «ΕΦΥΓΕ?» . Πῆρε ἀρνητική ἀπάντη-
ση κι ἡ ἀγωνία του μεγάλωσε. 

Βγῆκε στό κάτασπρο πάρκο. Κρύο τσου-
χτερό. Ἄκουσε τά βήματά του πάνω στό
χιόνι. Καί πρώτη φορά ὕστερα ἀπό πολλά
χρόνια ἄφησε τόν ἑαυτό του νά κλάψει.
Νά κλάψει καί νά θυμηθεῖ...

Ἕνα δίπατο σπίτι μέ τζάκι. Κι ἕνας παπ-
πούς νά ρίχνει ξύλα, γιά νά «μή κρυώσει
τό παλληκάρι του». Κι ὕστερα νά κάθεται
στήν πολυθρόνα του καί νά λέει ἱστορίες
ἀπό τή Γραφή. Ἔ, ποῦ ἤσουν τότε Ἄντερ-
σεν...! Κι ἡ γιαγιά του νά φιλεύει δίπλες μέ
μπόλικο μέλι καί καρύδια ἀπό τή σοδειά
τους. Κόλλησε ἡ γλώσσα του θαρρεῖς.

«Παπποῦ νά τά ποῦμε;». Τά κάλαντα τά
εὐφρόσυνα. Ἀπό τότε εἶχε νά τά ψάλει.

Κι ὕστερα –πῶς τό θυμᾶται– χάραμα τόν
ξυπνοῦσε ὁ παππούλης του. «Ἔλα, γιέ μου.
Πᾶμε νά σημάνουμε τήν καμπάνα. Πᾶμε
στή Φάτνη». Πεταγόταν ἀπό τό κρεβάτι
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καί πάντα ἔβρισκε δίπλα στό μαξιλάρι
του ἕνα καινούργιο πλεκτό ἀπό τά χέ-

ρια τῆς γιαγιᾶς του τῆς πρεσβυτέρας...
Ἄκουσε πάλι τά βήματά του πάνω στό

χιόνι τοῦ πάρκου. Ἔκλεισε τά μάτια. Ἔ -
τσι βάδιζε καί γιά τήν ἐκκλησία τοῦ παπ-
ποῦ του. Ἀλλά θαρρεῖς πιό ὄμορφα ἀκου-
γόταν ἐκεῖ στό χωριό τό πατημένο χιόνι.
Κι ἦταν κάπως ζεστό. Δέν μπορεῖ νά τό ἐ -
ξηγήσει ἡ ἐπιστήμη του, μά εἶναι σίγουρος,
ἦταν ἕνα χιόνι ζεστό, μέ παράξενες, πολύ
παράξενες ἰδιότητες...

Ἀπό μακριά φάνηκε ὁ φωταγωγημένος
προτεστάντικος ναός. Ἄ, τοῦ παπποῦ του
ἡ ἐκκλησία ἦταν πιό φωτεινή μέσα στή νύ-
χτα τή χριστουγεννιάτικη. Ἐκτυφλωτική.
Ὅλος ὁ κόσμος ἦταν ἐκείνη ἡ ἐκκλησία.

«Νά μπεῖς στό ἱερό σήμερα», ἔλεγε ὁ παπ-
 πούς, «εἶναι σάν νά μπαίνεις στό Σπήλαιο
τῆς Βηθλεέμ». Στό παιδικό του τό μυαλό
μπρός στήν Ἁγία Τράπεζα ἔβλεπε Μάγους,
βοσκούς, Ἀγγέλους. Καί πῶς περίμενε νά
κοινωνήσει ἀπό τά χέρια τοῦ παππούλη
του... γιά νά γίνει «φωτεινό παι δί τοῦ Χρι-
στοῦ».

Καί τό μεσημέρι πού γιόρταζε ὁ παπα-
Μανώλης ἡ κυρα-παπαδιά ἔβαζε τά δυνα-
τά της νά καλοκαρδίσει ὅλο τό χωριό, για-
τί ὅλοι περνοῦσαν νά πάρουν τήν εὐχή
του... Δέν θυμᾶται νά ἔφαγε πιό νόστιμη
χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα. Πιό μυρω-
δάτα γλυκά.

Γύρισε κατάκοπος. Πιό πολύ στή σκέψη,
κι ὄχι στά πόδια. Στάθηκε μπροστά στό
τζάμι. Στά πόδια του ἡ γιορτινή πολιτεία
τοῦ κρύου Βορρᾶ, μέ τό κρύο χιόνι, μέ τά
κρύα φῶτα. Τίποτε δέν ἔβλεπε. Μέσα του
λαχτάρησε τά ἑλληνικά Χριστούγεννα. Ψη-
λά στόν οὐρανό τά σύννεφα ἔγραφαν τή
μορφή τοῦ παπποῦ του. 

Κάθισε στόν ὑπολογιστή. Ἡ ἀεροπορική
ἑ ταιρεία εἶχε ἀκόμη θέσεις. Κατά πώς ὑπο-
λόγισε θά ἔφτανε λίγο πρίν χτυπήσουν οἰ
καμπάνες. Θά τόν προλάβαινε. Τό ἔνιωθε.
Ὁ παππούλης του θά τόν περίμενε. Σίγου-
ρα. Τό ἴδιο κι ὁ Χριστός στή Φάτνη. Σίγου-
ρα.

Ν.Α.

Ἄς ἦταν τά μεσάνυχτα,
Χριστέ μου, νά φανεῖ,

στόν ὑψηλό φεγγίτη μου,
τοῦ Ἄστρου σου ἡ μαγεία!

θά ψάλουν «ἀλληλούϊα»
τῆς Δόξας οἱ Οὐρανοί

κι ὥς πέρα ἡ γῆ θ᾽ ἀντιλαλεῖ,
τή θεία μελωδία.

Κυνηγημένα τά στοιχειά
ἀπ᾽ τό Οὐράνιο φῶς

στοῦ Ἅδη θά ὁρμήσουνε
τ᾽ ἀπύθμενά του βάθη.

Κυνηγημένοι οἱ πόνοι μου
θά φεύγουνε καθώς

μέσ᾽ στήν καρδιά ἡ εἰρήνη σου
«κτίση καινή» θά πλάθει.

Θεῖο Παιδί, τ᾽ Ἀστέρι σου
ἄς φέρει τήν Αὐγή,

τήν ξέχωρη αὐτή νυχτιά,
πού ὅλοι ἀγρυπνοῦμε.

Ὁλάκερη θά λούζεται
στή λάμψη του ἡ γῆ

καί πλάϊ στούς Μάγους,
στούς βοσκούς 
κι ἐμεῖς θά ὁδοιποροῦμε!

Ἀθ. Δάβ.

Προσμένοντας

τό ΦῶςΠροσμένοντας

τό Φῶς
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Χριστούγεννα!
Ἀμέτρητοι λόγοι, ὁμιλίες καί ἀναφορές γιά τά Χριστού-

γεννα στά βιβλία τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἑκατοντάδες
ἑκατομμύρια ἱστότοποι καί ὑπερσυνδέσεις στό διαδίκτυο
τοῦ σήμερα γιά τά Χριστούγεννα, 2010 χρόνια μετά ἀπό
τήν Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν, ἀπό τήν:

«Γενέθλιον ἡμέραν τῆς ἀνθρωπότητος».
Ἡ φράση αὐτή ἡ ὑπέροχη, ἡ «γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀν -

θρωπότητος», βρίσκεται στήν πρώτη ὁμιλία πού ἐκφω-
νήθηκε ποτέ στόν κόσμο γιά τά Χριστούγεννα. Ἡ ὁμιλία
μέ τίτλο «Εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν» ἀνήκει
στόν Μέγα Βασίλειο καί ἐκφωνήθηκε στήν Καισάρεια
τῆς Καππαδοκίας περί τό 376 μ.Χ. συνοψίζοντας σέ
τρεῖς λέξεις τό ἀσύλληπτο νόημα τῶν Χριστουγέννων,
τήν «γενέθλιον ἡμέραν τῆς ἀνθρωπότητος».

Μέγας Βασίλειος, μέγας ἀξεπέραστος ἄνθρωπος,
ὑψηλότατη σύλληψη καί ἔκφραση γιά τό Μυστήριο τό
μέγα καί τό παράδοξο. Στήν ὁμιλία του περιγράφονται
ὅλα ὅσα συνέβησαν στή γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί ὅλα
ἀποβλέπουν στό ἕνα: νά ἀποδώσει, νά κηρύξει ὁ μέγας
διδάσκαλος τό μοναδικό νόημα τῶν Χριστουγέννων γιά
τόν κάθε ἄνθρωπο, γιά νά ἀναγεννηθεῖ καί νά ζήσει.

Χριστούγεννα, ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐνανθρώπηση
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο, γιά νά
φτάσει ὁ ἄνθρωπος στήν ὁμοίωσή του μέ τό Θεό. Ἡ ἀνύ-
ψωση τοῦ θνητοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀνάσταση τοῦ νεκροῦ, ἡ
ἀναγέννηση, τά γενέθλια τῆς ἀνθρωπότητας καί μαζί ἡ

παγκόσμια, ἡ «κοινή ἑορτή πάσης τῆς κτίσεως»,
ἀφοῦ αὐτή χαρίζει σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο τά

ὑπερκόσμια. Ὡς νά ξαναγεννήθηκε μαζί μέ
τό Χριστό ὁλόκληρος ὁ κόσμος.

* * *
Χριστούγεννα 2010 μ.Χ.
Βρίσκεται σήμερα ἄνθρωπος ἱκανός νά καταλάβει;
Σήμερα ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος συχνά τήν πληροφόρη-

ση χωρίς τή γνώση καί τήν ἐπίγνωση, τήν ἐνημέρωση
δίχως τήν κατανόηση καί τήν ἀλήθεια. Σήμερα ἀποθέ-

τει τήν ἐλευθερία του σχεδόν ἀσυνείδητα
στήν ἀπληστία του, πότε γιά τά ἀναγκαῖ α
καί πότε γιά τά ἄχρηστα. Σήμερα παραδί-
δεται στήν ἀδιαφορία του, πού τόν ναρκώ-
νει, ἤ στήν ὑπεραπασχόληση χωρίς σκο-
πό καί τέλος. Καί ὅμως σήμερα εἶναι πού
ὁ ἄνθρωπος εἶναι πιό ἱκανός ἀπό ποτέ νά
τό καταλαβαίνει. Σήμερα πιό βαθιά πο-
νάει.

Χριστούγεννα 2010μ.Χ.
Σ’ ἕνα κόσμο ἀπειλητικό καί

ἀβέβαιο καί ὅμως γι’ αὐτό καταλ-
ληλότερο, ἴσως μποροῦμε πιό πολύ ν’
ἀναζητήσουμε, νά βροῦμε τόν Χριστό
στῆς γῆς τό στάβλο. Τότε θά βρεθοῦμε
ἱκανοί νά καταλάβουμε. Νά ζωντανέψει
ἡ θεϊκή πνοή Του μέσα μας. Νά κάνουμε
Χριστούγεννα. Νά δοῦμε αὐτό τόν κόσμο
ἱκανό νά ζήσει, νά δοῦμε τό μυστήριο τό
μέγα καί παράδοξο, νά κηρύξουμε μαζί
μέ τόν Μέγα Βασίλειο σήμερα τά Χρι-
στούγεννα, τήν «γενέθλιον ἡμέραν τῆς
ἀνθρωπότητος». Γ.

ΤΤά γενέθλια
τῆς ἀνθρωπότητας
Τά γενέθλια
τῆς ἀνθρωπότητας
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ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ! ΤΙ ΕΧΑΣΑΝ!

άποιος ἄρχοντας, ἄρχισε νά
διηγεῖται ὁ Κύριός μας τήν πα-

ραβολή, ἑτοίμασε βραδινό συ-
μπόσιο μεγαλοπρεπές, λα-
μπρό, βασιλικό, τέτοιο πού οὔ -

τε νά τό φανταστεῖ κανείς δέν
μποροῦσε. Κάλεσε λοιπόν πολλούς

σ’ αὐτό τό συμπόσιο, νά ’ρθοῦν νά
πάρουν μέρος στήν τιμή πού τούς ἔκα-

νε. Τιμή μοναδική, ἀνεπανάληπτη!
Ἔφτασε ἡ ὥρα τοῦ δείπνου, καί τότε ὁ ἄρχο-

ντας ἔστειλε τό δοῦλο του νά πεῖ στούς καλε-
σμένους, «ἐλᾶτε. εἶναι ὅλα ἕ τοιμα. Ὁ Κύριος
σᾶς περιμένει στό ἀρχοντικό του».

Ἀλλά τί δυσάρεστη ἔκπληξη! Σά νά ’ταν
ὅλοι τους προσυνεννοημένοι, ἄρχισαν ἕ νας-
ἕνας νά ἀρνοῦνται. «Ξέρεις, τοῦ εἶπε ὁ πρῶ -
τος, ἀγόρασα ἕνα χωράφι τελευταῖα, καί θέ-
λω νά πάω νά τό δῶ. Σέ παρακαλῶ, συγχώ-
ρα με καί ἀπάλλαξέ με ἀ πό τήν ὑποχρέωση
νά ’ρθω». «Ἐγώ ἀγόρασα πέντε ζευγάρια
βόδια, εἶπε ὁ δεύτερος, καί πάω στό κτῆμα νά
τά δοκιμάσω». Κι ὁ ἄλλος εἶπε: «Ἄνοιξα
σπίτι, ἔκανα τό γάμο μου, ἔχω οἰκογενειακές
ὑποχρεώσεις, καί δέν μπορῶ νά ’ρθῶ. Κατά-
λαβες;».

Γύρισε ὁ δοῦλος ἄπρακτος πίσω, καί μέ
θλίψη ἀνήγγειλε στόν κύριό του τίς ἀπαντή-

KK
«καί ἤρξαντο ἀπό μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες»
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σεις τῶν «ἐκλεκτῶν» προσκαλεσμένων. Ὀργί-
στηκε τότε ὁ ἄρχοντας γιά τήν καταφανή πε-
ριφρόνηση πού τοῦ ἔδειξαν καί εἶπε στό δοῦ -
λο του: «Πήγαινε γρήγορα ἔξω, στίς πλατεῖ -
ες καί τά στενοδρόμια τῆς πόλης, κι ὅσους
φτωχούς, ἀνάπηρους, κουτσούς, τυφλούς
βρεῖς, φέρ’ τους ὅλους μέσα».

Τό ἔκανε ὁ δοῦλος, καί ἀκόμα ὑπῆρχε χῶ -
ρος στό τραπέζι. «Πήγαινε τώρα καί ἔξω ἀ -
πό τήν πόλη, τοῦ λέει ὁ
ἄρχοντας, στούς δρόμους
καί στά χωράφια, καί σ’
ὅλους τούς ζητιάνους καί
σ’ ὅσους γυρνοῦν ἐδῶ κι
ἐκεῖ πές τους νά ἔρθουν.
Κι ἄν ντραποῦν, ἐπίμενε.
Μ’ αὐτούς νά γεμίσει τό
τραπέζι μου. Οἱ ἄλλοι
ἀποδείχθηκαν ἀνάξιοι. Γι’
αὐτό καί δέν θά ἀπολαύ-
σουν τήν τιμή καί τήν εὐφροσύνη τοῦ συ-
μποσίου μου. Θά μείνουν γιά πάντα ἀπέξω».

Ἀπέξω! Στή μιζέρια τους...
* * * 

«καί ἤρξαντο ἀπό μι ᾶς παραιτεῖσθαι πά-
ντες». Ἄρχισαν μεμιᾶς ὅλοι νά ἀρνοῦνται.

Φοβερό! Δέν δέχθηκαν τό συμπόσιο τοῦ
ἄρχοντα. Τήν τιμή πού τούς ἔκανε. Τή μεγα-
λοπρέπεια τῆς συνεστίασης. Τήν εὐφροσύνη,
τήν ἀπόλαυση, τή λαμπρότητα τοῦ τραπε-
ζιοῦ. Κι ἄν σκεφθεῖ κανείς τί προτίμησαν... Ὁ
ἕνας τό χῶμα! Ὁ ἄλλος τά βόδια του! Ὁ τρί-
τος «πνιγόταν», λέει, στίς ὑποχρεώσεις του,
τά τρεξίματά του γιά τό σπίτι...

Καί ξέρεις ποιό εἶναι τό μεγαλοπρεπές συ-

μπόσιο; Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, στήν ὁ -
ποία μᾶς ἔχει προσκαλέσει ὁ Θεός –αὐτός εἶ -
ναι ὁ ἄρχοντας. Ἡ Ἐκκλησία Του. Καί μεῖς
νά προτιμοῦμε τό χῶμα καί... ἀπό τήν τιμή
πού μᾶς κάνει ὁ Θεός!

Βλέπεις τόν ἕνα, δέν πηγαίνει στήν ἐκκλη-
σία. — Γιατί, φίλε, δέν πηγαίνεις στήν ἐκκλη-
σία; — Ἄ, σοῦ λέει, δέν εἶναι δυνατόν. Στίς 9
τό πρωί ἔχω προπόνηση στό γυμναστήριο μέ

τήν ὁμάδα. Δέν μπορῶ
νά λείψω. Ὁ ἄλλος ἔχει
φροντιστήριο. Ὁ τρίτος
θέλει νά κοιμηθεῖ, μιά
Κυριακή τήν ἔχει· ὅλες
τίς ἄλλες μέρες τρέξιμο...

Καί τό δεῖπνο νά περι-
μένει... Τό εὐφρόσυνο
δεῖπνο! Ἡ θεία Τράπεζα
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ οἰκο-
δεσπότης μας, ὁ Χριστός.

Αὐτός πού ἔχει τά χέρια Του γεμάτα δῶρα,
εὐλογίες ἄπειρες, αἰώνιες, πού οὔ τε νά τίς φα-
νταστεῖς μπορεῖς. Σά νά σοῦ προσφέρει κα-
νείς ἕνα ὀρυχεῖο χρυσοῦ γιά δικό σου, κι ἐσύ
νά λές: «Εὐ χαριστῶ. δέν μέ ἐνθουσιάζει. Προ-
τιμῶ τό καινούργιο κινητό, τέταρτης γενιᾶς».

Καταλαβαίνεις τόν παραλογισμό; Προ τοῦ
λοιπόν εἶναι ἀργά, κάνε τή σωστή ἐπιλογή:
Κινήσου ἔξυπνα. Πιάσε τή μεγάλη εὐκαιρία.
Προτοῦ εἶναι ἀργά. Προτοῦ ἡ πόρτα τοῦ δεί-
πνου κλείσει καί τό μεγάλο εὐφρόσυνο πανη -
γύρι ἀρχίσει... (φοβερό!) χωρίς ἐσένα.

�

«Σά νά σοῦ προσφέρει κα-
νείς ἕνα ὀρυχεῖο χρυσοῦ

γιά δικό σου, κι ἐσύ νά λές:
‘‘Εὐχαριστῶ· δέν μέ ἐνθου-

σιάζει. Προτιμῶ τό καινούρ-
γιο κινητό, τέταρ-

της γενιᾶς’’».
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Χριστούγεννα 2010.
Ἡ Σουάγια ἀνοίγει λίγο τήν κουρτί-

να καί κοιτάζει τό φωτισμένο δρόμο.
Μά ὁ νοῦς της εἶναι ἀλλοῦ…

Ἄθελά της γυρίζει τέσσερα χρόνια
πίσω. Ἕνα χαρτόκουτο, μιά βαριά μυ-
ρωδιά… Ἀνατρίχιασε. Σέ καλό της!
Ποῦ τά θυμήθηκε πάλι;

Ἡ Σουάγια εἶναι μετανάστης ἀπό τή
Γεωργία. Πάμφτωχη στήν πατρίδα
της, δέν μποροῦσε νά θρέψει τά δυό
της παιδιά. Ἔτσι, τά ἄφησε στή για-
γιά τους καί ἡ ἴδια ταξίδεψε μέχρι
τήν Ἑλλάδα πάνω στήν καρότσα ἑνός
φορτηγοῦ, κρυμμένη σέ ἕνα …χαρ-
τόκουτο! Τό κουτί εἶχε εὐτυχῶς μερι-
κές μεγάλες τρύπες, γιά νά παίρνει
ἀέρα. Μούχλα, σκοτάδι καί κλεισού-
ρα. Ἐφιάλτης! Θεέ μου, πῶς βγῆκε
ζωντανή;

Ὅλα ἔπρεπε νά γίνουν μυστικά.
Γιατί ἡ Σουάγια ταξίδεψε, δυστυχῶς,
χωρίς διαβατήριο. Ἀφοῦ δέν εἶχε νά
πληρώσει, κατέφυγε στούς λαθρε-
μπόρους. Καί αὐτοί τῆς ζήτησαν δυό-
μισυ χιλιάδες εὐρώ γιά τή μεταφορά.
Τί νά ἔκανε; Δούλεψε σάν σκλάβα δυό
χρόνια κάτω ἀπό στενή παρακολούθη-
ση, μόνο γιά νά πληρώσει τό «χαρά-
τσι»…

Τώρα δουλεύει νύχτα καί μέρα γιά
ἕνα κομμάτι ψωμί. Θά ἤθελε νά στεί-
λει ἕνα δῶρο στά κοριτσάκια της, μά
δέν περισσεύουν χρήματα. Ἡ Σουάγια
τό ᾽χει καταλάβει πιά καλά πώς δέν
ἔχει δικαιώματα στή ζωή. Τῆς τό ᾿παν,
ἄλλωστε. Εἶναι ξένη καί παράνομη,
εἶναι …δούλα, πές καλύτερα. Ἔπρε-

πε νά ᾿ναι εὐχαριστημένη μέ τό πιάτο
τό φαΐ καί τό χαρτζηλίκι πού τῆς δί-
νουν.

Ὅμως, τά δυό της κοριτσάκια πε-
ριμένουν τή μα-

νούλα νά γυρί-
σει…

* * *
Ὁ Ἀλτέο καί

ἡ Ἀντίσα εἶναι
δυό ἀλητάκια
πού ζητιανεύ-
ουν ξυπόλητα
στούς δρό-
μους τῆς Ἀθή-

νας. Ἔχουν μαζέψει χρήματα. Θά
ἤθελαν πολύ νά ἀγοράσουν γλυκά
καί παιχνίδια, μά δέν μποροῦν. Θέ-
λουν νά ξεμυτίσουν λίγο καί νά χαζέ-
ψουν στίς βιτρίνες μέ τά φωτάκια
πού ἀναβοσβήνουν, ἀλλά δέν τό τολ-
μοῦν. Γιατί στή γωνία τούς παρακο-
λουθεῖ ἕνας ἄγριος κηδεμόνας, πού
κάθε βράδυ τούς μετράει τά λεφτά
καί τούς τά παίρνει. Μιά
φορά πού ἡ Ἀντίσα τόλ-
μησε νά ἀφήσει λίγο τή
«δουλειά» της, ἔφαγε
ξύλο καί πόνεσε τό κορ-
μάκι της.

Δέν εἶχε βγάλει ὅμως
μιλιά. Γιατί ὁ ἀγριάν-
θρωπος ἔλεγε πώς περ-
νᾶνε καλά. Καί πώς σέ
ἄλλα μέρη, πολλά παι-
διά στήν ἡλικία τους δουλεύουν με-
ροκάματο στό ἐργοστάσιο…

* * *
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2010 χρόνια μετά, κι ἀκόμη μᾶς ἀ -
νέχεσαι!

Κλείνω τά μάτια μου κι ὀνειρεύο-
μαι ἕναν κόσμο ἀλλιώτικο.

Στό ὄνειρό μου βλέπω τή Σουάγια
νά ἐπιστρέφει μέ δῶρα στήν πατρίδα
της. Σέ λίγο τά δυό της κοριτσάκια
ρίχνονται στήν ἀγκαλιά της. Ὅλοι εἶ -
ναι χαρούμενοι. Χαμογελῶ κι ἐγώ εὐ -
τυχισμένα.

Τώρα τό σκηνικό ἀλλάζει καί βλέπω
δυό παιδάκια πού λένε τά κάλαντα.
Κρατοῦν τριγωνάκι, ἔχουν καί κου-
μπαρά. Κοιτάζω προσεκτικά. Ναί, εἶ -
ναι ὁ μικρός Ἀλτέο κι ἡ Ἀντίσα. Εἶναι
ζεστά ντυμένοι καί στά ποδαράκια
τους φοροῦν ὄμορφα μποτάκια.

– «Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν
Βηθλεέμ τῇ πόλει…», τραγουδοῦν.

Τραγουδῶ κι ἐγώ μαζί τους.
Πρίν τελειώσω ὅμως, τά παιδάκια

ἐξαφανίζονται καί βρίσκομαι μπροστά
σέ μία φάτνη. Ἐκεῖ εἶναι κι ὁ Γκόραν
ἀπό τή Σερβία. Κοιτάζει τόν μικρό Χρι-
στό στά μάτια γιά ὥρα πολλή. Ὕ στε-
ρα πιάνει τό χεράκι τοῦ μικροῦ Βρέ-
φους καί Τό ρωτᾶ:

– Θέλεις νά εἶσαι ὁ μικρός μου ἀ -
δελφούλης;

Τό θεῖο Βρέφος τοῦ γελᾶ κι ὁ Γκό-
ραν κλαίει ἀπό χαρά, γιατί βρῆκε
ἀδελφάκι…

– Ὤ, Θεέ μου… ψιθυρίζω καί νιώ-
θω δυό δάκρυα καυτά νά κυλοῦν στά
μάγουλά μου.

Κρατῶ τά μάτια μου σφαλιστά μέ
δύναμη, γιά νά μή χάσω τήν εἰκόνα.

Ὄχι, δέν θέλω νά εἶναι παραμύθι.
Ὁ Χριστός γεννήθηκε, καί Αὐτός

θά δώσει τήν παρηγοριά στή Σου-
άγια καί τή γλυκιά ζεστασιά
στό μικρό Ἀλ τέο καί στήν
Ἀντίσα. Καί ὁ Γκόραν,
πού θά Τόν ἔχει συνέχεια
δίπλα του, δέ θά κλαίει
πιά.

Νεφέλη

Στό Νόβισαντ τῆς Σερβίας ὁ Γκό-
ραν δέν ἔχει ἄλλον στόν κόσμο ἐ -
κτός ἀπό τήν ἀγαπημένη του γιαγιά.
Πᾶνε ἕνδεκα χρόνια ἀπό τότε πού
τούς ἔχασε ὅλους. Μά ἀκόμα τίς νύ-
χτες ὁ Γκόραν βλέπει ἐφιάλτες στόν
ὕπνο του. Ἐκκωφαντικοί θόρυβοι ἀ -
κούγονται καί πέφτουν βόμβες, πού
καῖνε καί γκρεμίζουν τά πάντα.

Ὁ Γκόραν ἦταν τριῶν ἐτῶν, ὅταν
κάποιοι βάλθηκαν νά καταστρέ-

ψουν τήν πα-
τρίδα του.
Σάν σέ ὄνει-
ρο θυμᾶται
τίς σει ρῆνες
πού ἔ σκου-
ζαν, τόν τρό-
μο του, τόν
πατερούλη

πού τούς πῆρε γιά τό καταφύγιο καί τή
μανούλα, πού τόν κρατοῦσε στήν ἀγκα-
λιά. Κι ὕστερα, τίποτα. Χάθηκαν ὅλοι.
Κι ὁ πατέρας κι ἡ μητέρα καί τά τρία
ἀδελφάκια του. Ἡ Γκέλενα, ἡ Γιόβα-
να κι ὁ μικρούλης ὁ Μπόιαν…

Ὁ Γκόραν σώθηκε ἀπό θαῦμα, εἶπε
ἡ γιαγιά. Μά ἔμεινε ὀρφανός καί χω-
ρίς ἀ δέλφια. Κάθε χρόνο τά Χριστού-
γεννα θυ μᾶται τίς βόμβες καί τρέμει
σύγκορμος… Θυμᾶται καί τά ἀδελ-
φάκια του καί κλαίει.

Ἡ γιαγιά λέει πώς ὁ πόλεμος εἶναι
τό πιό καταραμένο πράγμα στόν κό-
σμο. Καί τόν πόλεμο τόν κάνει ἡ κα-
κία τῶν ἀνθρώπων.

* * *
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς

εἰρήνη…»
Χριστούγεννα, γιορτή χαρᾶς! Ἦλ θε

στόν κόσμο ὁ Χριστός, γιά νά φέρει
τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη, τή δικαιοσύνη.

Μά, Χριστέ μου! Συγχώρα μας. Με-
ρικοί ἀπό μᾶς δέν καταλάβαμε γιατί
ἦλθες στόν κόσμο… 

2010 χρόνια μετά τή Γέννησή Σου.
Κι ἀκόμη ὑπάρχει ἡ δουλεία, ἡ ἐκμε-
τάλλευση, ὁ πόλεμος, ἡ ἀδικία…
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ΠΠαγοκρύσταλλοι νεροῦ καί σκόνης
συγκροτοῦν τόν πυρήνα ἑνός ἄσ -
τρου ἀκτίνας 1-10 χλμ. 

Μιά «κόμη» ἀπό ἀέρια καί σκόνη περι-
βάλλει τόν πυρήνα καί δίνει ὄψη νεφελώ-
δη στό οὐράνιο αὐτό σῶμα.

Ἡ «κόμη» προεκτείνεται σέ μακριά, ἐ ντυ-
πωσιακή οὐρά, πού φτάνει τά 10 ἑκατομ.
χλμ(!!!) μῆκος... 

Δέν περιγράφω ἔτσι τίποτε ἄλλο παρά ἀ -
πό τούς ταξιδιῶτες τοῦ ἡλιακοῦ μας συστή -
ματος, τούς περίφημους κομῆτες. 

Στήν ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα κομήτης
λεγόταν αὐτός πού ἄφηνε μακριά μαλλιά.
Γιʼ αὐτό πῆραν τό ὄνομα κομῆτες τά οὐ ρά-
νια αὐτά σώματα.

Τά λέμε κάποτε καί «ἄστρα», ἄν καί δέν ἔ -
χουν δικό τους φῶς. Τό φῶς τῶν κομητῶν
δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό φῶς τοῦ ἥλιου, τό ὁ -
ποῖο ἀνακλοῦν. Γι᾽ αὐτό καί φαίνονται λα-
μπρότεροι ὅσο πλησιάζουν πρός τόν ἥλιο.

Ταξιδεύουν στό διάστημα διαγράφοντας
μιά τροχιά παραβολική (ὁπότε περνοῦν μιά
φορά γύρω ἀπό τόν ἥλιο καί ἐξαφανίζονται
μακριά) ἤ ἐλλειπτική (ὁπότε ἐπανέρχονται
σέ ἀραιά ἀλλά τακτά χρονικά διαστήματα).
Ἀπό ἐκεῖ προέρχεται καί ἡ ἔκφραση: «Πα-
ρουσιάζεται σάν τόν κομήτη!»

Πῶς τώρα σχηματίζεται ἡ «οὐρά» πού
βλέπουμε;

Ἄν στεκόσασταν, λέει κάποιος, πάνω σέ
ἕναν κομήτη καθώς πλησιάζει τόν Ἥλιο, ἴ -
σως θά ἔλειωνε κάτω ἀπό τά πόδια σας.
Γιατί; 

Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράξενο, οἱ κομῆ -
τες δέν εἶναι ἄλλο ἀπό γιγάντιες χιονόμπα-
λες (βρώμικες βέβαια, ὅπως τίς χαρακτηρί-
ζουν, ἐπειδή περιέχουν προσμείξεις σκό-
νης, ἀμ μωνίας κ.λπ.)... Καθώς προσεγγί-
ζουν τόν ἥλιο, ἕνα μέρος τοῦ πάγου τους
θερμαίνεται καί ἐξατμίζεται. Στή συνέχεια
μαζί μέ τή σκόνη ἐξωθεῖται ἀπό τόν ἡλια-
κό ἄνεμο καί τήν πίεση τῆς ἀκτινοβολίας
τοῦ ἥλιου πρός τά πίσω σάν πίδακας (συ-

ντριβάνι)... Σχηματίζει ἔτσι τήν περίφημη
κόμη καί τήν οὐρά...

Πολύ «ἐλαφρός» εἶναι ἕνας κομήτης.  Ἄν
καί τό μέγεθος τῆς κεφαλῆς του φτάνει τό
μέγεθος τῆς Γῆς, ἡ μάζα του εἶναι πολύ
μικρότερη (τό ἕνα περίπου ἑκατομμυριο-
στό τῆς γήινης). 

Ὅμως ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια ἡ ἐμφάνισή
του προκαλοῦσε ἕνα δέος, ἕναν φόβο... Τή
θεωροῦσαν κακό οἰωνό, ἐπειδή τήν εἶ χαν
συνδυάσει μέ καταστροφικά συμβάντα...
(δεισιδαιμονίες, θά μοῦ πεῖτε, κι ἔχετε δί-
κιο...).

Ὑπάρχει ἕνας κομήτης «διάσημος» στή
γῆ. Μᾶς ἐπισκέπτεται περιοδικά καί ἀνελλι -
πῶς ἐπί αἰῶνες τώρα, ἀφήνοντας πίσω του
φοβισμένους ἤ καί πανικόβλητους καμιά
φο ρά τούς γήινους παρατηρητές. Δέν ἦ -
ταν πάντοτε πολύ λαμπερός, ἦταν ὅμως
πάντοτε ἀκριβέστατος στό ραντεβού του
(ἔκανε τήν ἐμφάνισή του κάθε 75 μέ 76 χρό-
νια στή «γειτονιά» μας): Οἱ ἄν θρωποι τῆς
Γῆς τόν ἔχουν, καιρό τώρα, ὀνομάσει Κομή-
τη τοῦ Χάλλεϋ!

Τόν Μάιο τοῦ 1910 ἡ ἀνθρωπότητα εἶχε
πιστέψει ὅτι ἔφτασε τό τέλος της, ὅταν ἐμ-
φανίστηκε ὁ κομήτης τοῦ Χάλλεϋ. Ἀστρο-
λόγοι καί μελλοντολόγοι, ὑποστήριζαν ὅτι
θά συγκρουστεῖ μέ τή Γῆ. Ὁ πανικός μεγι -
στοποιήθηκε, ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἡ οὐ -
ρά τοῦ κομήτη περιεῖχε ἕνα δηλητηρι ῶδες
κυανιοῦχο ἀέριο. Μερικοί ἀπατεῶνες βρῆ -
καν τότε τήν εὐκαιρία νά θησαυρίσουν, που-
λώντας ἀντιασφυξιογόνες μάσκες στούς
ἀφελεῖς!

Ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν, ὅταν τόν ρώτησαν
ἄν ὁ κομήτης θά συγκρουσθεῖ μέ τή Γῆ, δια-
τηρώντας τήν ψυχραιμία του δήλωσε: «Μέ
βεβαιότητα σᾶς λέω ὄχι». Καί ὅταν τόν ξα-
ναρώτησαν πῶς εἶναι τόσο βέβαιος, ἐ -
κεῖνος ἀπάντησε ἀφοπλιστικά: «Ἄν δέν πέ-
σει, θά ἐπιβεβαιωθῶ. Ἄν ὅμως πέσει τελι-
κά, κανείς μας δέν θά ζεῖ γιά νά μοῦ πεῖ
ὅτι ἔκανα λάθος».                    Ὁδοιπόρος

( Ἄστρα μέ μακριά μαλλιά ἤ γιγάντιες χιονόμπαλες;)( Ἄστρα μέ μακριά μαλλιά ἤ γιγάντιες χιονόμπαλες;)
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Ὁ πιό διάσημος.
Ὁ μόνος σπουδαῖος κομήτης μέ μικρή περίοδο!
Μέ λίγη τύχη μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος νά τόν δεῖ
δύο φορές στή ζωή.
Τελευταῖο πέρασμα τό 1986. 
Ἑπόμενο πέρασμα τό 2061.

Οἱ κομῆτες εἶναι χιλιάδες, κι ἔχει ἐπικρατήσει νά παίρνουν τό ὄνομα
τοῦ  ἀνθρώπου πού θά τούς ἀνακαλύψει πρῶτος.
Παρακάτω μποροῦμε νά δοῦμε σέ φωτογραφία μερικούς μόνο ἀπό αὐτούς...

Κομήτης
Hyakutake

Κομήτης West.
Ἔμεινε ἕνας  
ἀπό τούς πιό
ἐντυπωσιακούς
μέ πανέμορφη
τριπλή οὐρά.

1996: Ἴσως ἡ πιό ἐνδιαφέρουσα
χρονιά στήν ἱστορία γιά τούς φίλους
τῶν κομητῶν (μαζί μέ τό 1910 καί τό
2010).

Dυό σπουδαῖοι κομῆτες ὁρατοί τό
ἴδιο ἔτος! κομήτης Halley-Bopp

Κομήτης McNaught. Ἔμει-
νε στήν ἱστορία ὡς ὁ «Μεγά-
λος Κομήτης τοῦ 2007» ἀλλά
καί ἴσως ὁ πιό λαμπρός κομή-
της τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν!

Δεκέμβριος 2010 419



ΑΑὐτό τόν καιρό ἡ τάξη μας ἔχει πανηγύρι, ἔχει γιορτή. Γιατί ἔχουμε ἀναλάβει
νά ἑτοιμάσουμε τή χριστουγεννιάτικη γιορτή τοῦ σχολείου. Δέν πᾶνε πολ-
λές μέρες ἀπό τότε πού ἡ δασκάλα μας χαρούμενη μᾶς εἶπε:

— Σήμερα σᾶς περιμένει μιά ἔκπληξη. Τήν κοιτάξαμε
μέ χαρά καί περιέργεια ὅλοι. 
— Τί ἔκπληξη; 
— Παιχνίδι; 
— Ἐκδρομή;
— Ἡ τάξη μας θά ἑτοιμάσει τή χριστου-

γεννιάτικη γιορτή!
Τί χαρά, τί φωνές καί χαρούμενα ξεφωνητά

διέκοψαν τά λόγια της! Γιατί πάντα οἱ μεγά-
λες τάξεις εἶχαν τίς γιορτές. Ἡ ἔκτη τήν 25η
Μαρτίου. Ἡ πέμπτη τήν 28η Ὀκτωβρίου. Ὅλοι
μας θέλαμε νά συμμετέχουμε σέ μιά γιορτή.
Καί τά Χριστούγεννα εἶναι τόσο ὡραῖα!

— Πότε, κυρία, θά μᾶς μοιράσετε τούς ρό-
λους;

— Κυρία, ἐγώ τί θά εἶμαι;
— Κυρία, πότε θά ξεκινήσουμε τίς πρόβες;
Οἱ ἐρωτήσεις σάν βροχή δέν ἄφηναν τή δασκάλα μας νά μᾶς ἀπαντήσει. Κι

ἀπό τότε ἄρχισαν οἱ ἑτοιμασίες. Ἡ δασκάλα μας φώναζε ἕναν ἕναν νά μᾶς μοι-
ράσει τούς ρόλους. Ὅλα τά παιδιά θά συμμετέχουν στή γιορτή. Ἡ Ἰωάν να, ἡ

Ἀγγελική, ἡ Μαρία, ἡ Κατερίνα, ἡ Μαργαρίτα καί ἡ Χριστίνα θά εἶναι ἄγγε-
λοι. Ὁ Βασίλης, ὁ Βαγγέλης καί ὁ Κωνσταντίνος Ἰουδαῖοι. Ὁ Μανώλης, ὁ

Γιῶργος καί ὁ Δημήτρης Μάγοι, οἱ σοφοί τῆς Ανατολῆς. Ὁ Γιάννης, ὁ
Χρῆστος, ἡ Κυριακή καί ἡ Ἄννα ἀστέρια. Κι ἐγώ; βοσκός, μαζί μέ τόν Νί-
κο καί τό Γρηγόρη, στά λιβάδια τῆς Βηθλεέμ.

Σήμερα ἦταν μιά μέρα πολύ σπουδαία, διότι πῆρε τό κάθε παιδί τή
χριστουγεννιάτικη στολή του, τή στολή πού θά φοράει στή γιορτή. 

— Ἐμεῖς, κυρία, τί θά φορᾶμε; ρώτησαν τά κορίτσια, πού ἦταν
ἄγγελοι.

— Αὐτούς τούς λευκούς, κίτρινους καί γαλάζιους χιτῶνες, εἶπε
ἡ δασκάλα μας.

— Ἐμεῖς, τά ἀστέρια;
— Μιά χρυσή στολή καί χρυσό στεφάνι στό κεφάλι.
— Κυρία, ἐγώ εἶμαι Ἰουδαῖος. Τί θά φορέσω; 
— Κι ἐγώ, κι ἐγώ! ἀκούστηκαν φω νές γεμάτες ἀγωνία. Λές νά

τελειώσουν οἱ στολές καί νά μείνουμε χωρίς στολή;
Ἀλλά ἡ δασκάλα μας εἶχε γιά ὅλους μας μακριές ριγέ στολές

καί μαντήλια γιά τό κεφάλι, ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ βοσκοί πού
βλέπουμε στίς εἰκόνες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΧριστουγεννιάτικηΧριστουγεννιάτικη

Γιορτή Χριστουγέννων στό Ἀργυρόκαστρο
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— Οἱ Μάγοι τί θά φορέσουν; ρώτησε ὁ Δημήτρης.
Ἕνας πράσινος, ἕνας μπλέ κι ἕνας μπορντώ χι-

τώνας κι ἀπό πάνω κάπες ἀστραφτερές, μιά γα-
λάζια, μιά κόκκινη καί μιά κίτρινη καί χρυσές κο -
ρῶνες ἦταν οἱ στολές τους.

Μόλις τίς εἶδα, κάτι ἔπαθα μέσα μου. Σάν νά ἔ -
φυγε ἡ χαρά μου. Ἤμουν τόσο χαρούμενος μέ τή
στολή μου, ἐγώ τό βοσκόπουλο τῆς Βηθλεέμ. Μά
μπροστά στή στολή τῶν Μάγων, ἡ δική μου μοῦ φά-
νηκε τόσο φτωχή. Τό ἴδιο θά ἔπαθε κι ὁ Βαγγέλης
κι ὁ Κωνσταντίνος. Γιατί εἶπαν στή δασκάλα μας:

— Κυρία, αὐτές οἱ στολές εἶναι οἱ πιό ὡραίες.
— Κυρία, νά φορέσω κι ἐγώ αὐτή τή στολή; Δέ θέλω νά ᾽μαι

βοσκός. 
— Θέλετε νά σᾶς πῶ ποιά εἶναι ἡ πιό ὡραία στολή; μᾶς ρώτησε

τότε ἡ δασκάλα μας κοιτώντας μας στά μάτια, μά τό κουδούνι εἶχε
χτυπήσει γιά διάλειμμα, κι εἴπαμε πώς θά τῆς τό θυμίσουμε νά μᾶς
τό πεῖ ἄλλη στιγμή.

Τήν ἑπόμενη ὥρα ὁ Γιάννης θύμισε στή δασκάλα μας τή συζήτηση,
πού εἴχαμε ἀφήσει στή μέση. Πολλά παιδιά σήκωναν τό χέρι τους νά
μιλήσουν. 

— Τί σκέφτεσαι, Κατερίνα; ρώτησε ἡ δασκάλα μας.
— Κυρία, ἐγώ σκεφτόμουνα πώς μπορεῖ κάποιες στολές νά φαίνονται

πιό φανταχτερές καί πλούσιες, καί ἄλλες πιό ἁπλές, ἀλλά ὅλες εἶναι
ὡραῖες, γιατί τίς φορᾶμε γιά τό μικρό Χριστό. 

— Γιά νά ζήσουμε κι ἐμεῖς καί τά ἄλλα παιδιά τοῦ σχολείου κάτι ἀπό ἐκεί-
νη τή χριστουγεννιάτικη νύχτα, συμπλήρωσε ἡ Χριστίνα.

— Νά πῶ κι ἐγώ, κυρία, κάτι; πετάχτηκε ὁ Βαγγέλης. Καί ὁ Χριστός, μας πα-
ρόλο πού ἦταν Θεός καί Βασιλιάς ὅλου τοῦ κόσμου, δέν ἦταν ντυμένος πλού-
σια οὔτε γεννήθηκε σέ παλάτι, ἀλλά σέ μιά φτωχή σπηλιά.

— Πολύ ὡραῖα καί σωστά εἶναι, παιδιά, ὅσα σκέφτεστε, εἶπε ἡ δασκάλα μας.
Καί τώρα, ἤθελα νά σᾶς ρωτήσω, ποιός ἀπό σᾶς θέλει νά φοράει τήν πιό ὡραία
χριστουγεννιάτικη στολή;

Ὅλοι σηκώσαμε τό χέρι μας ψηλά, κι ἡ κυρία μας συνέχισε.
— Ἀφοῦ λοιπόν ὅλοι τό θέλετε, ἀκοῦστε ποιά εἶναι ἡ πιό ὡραία στολή καί

ποιός θά τή φορέσει. 
Ἡ πιό ὡραία στολή ὄχι μόνο γιά τή γιορτή μας πού θά γίνει τήν Πέμπτη στίς

23 Δεκεμβρίου ἀλλά καί γιά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων καί γιά ὅλη σας
τή ζωή εἶναι ἡ στολή τῆς καρδιᾶς. Καθαρή ἀπό ὅ,τι λυπεῖ τόν Θεό. Γεμάτη
πίστη καί ἀγάπη πολλή γιά τόν Μικρό Χριστό καί τούς ἀνθρώπους. Αὐτή
εἶναι ἡ πιό ὄμορφη στολή γιά νά βρεθοῦμε στά λιβάδια τῆς Βηθλεέμ, ὄχι
μόνο στή γιορτή τοῦ σχολείου ἀλλά πάντα. Τότε ὁ Μικρός Χριστός θά βρεῖ
τήν καρδιά μας φάτνη ζεστή γιά νά ᾽ρθει καί τότε θά λάμπεις ὅ,τι κι ἄν
φορᾶς.

Κι ἔτσι ἐγώ, τό μικρό βοσκόπουλο τῆς Βηθλεέμ, τό ἔγραψα καλά στό
μυαλό μου. Γιά τήν πιό ὡραία χριστουγεννιάτικη στολή: καρδιά καθαρή,
γεμάτη πίστη κι ἀγάπη πολλή κι ὁ Χριστός Βασιλιάς της!Φίλιππος
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Πρίν ἀπό χρόνια γεννήθηκαν στή ΣΥΝΝΕΦΟ-
χώρα τρία χαριτωμένα ΣΥΝΝΕΦΟαδέλφια: τό
χιονοΣΥΝΝΕΦΟ, τό βροχοΣΥΝΝΕΦΟ καί τό
ΣΥΝΝΕΦΟβελουδένιο. Ὅλοι τά καμάρωναν γιά
τήν ὀμορφιά καί τήν ἀξιοσύνη τους.

Τό χιονοΣΥΝΝΕ ΦΟ ἦ -
ταν κάτασπρο καί με-
γάλο. Μόλις πλησία-
ζε τή γῆ, σκόρπιζε ἁ -
παλά κι ἀθόρυβα ἑ -
κατομμύρια νιφάδες.
Στό πρῶτο του ταξίδι

–νά φανταστεῖτε– χιόνισε τόσο πολύ, πού
ἔκλεισαν τά σχολεῖα. Τά παιδιά τό ὑπεραγα-
ποῦσαν. Μόλις τό ἔ βλεπαν στόν οὐρανό τρα-
γουδοῦσαν:

«ΧιονοΣΥΝΝΕΦΟ λευκό,
πού πετᾶς στόν οὐρανό
στάσου ἔστω μιά στιγμή
στή δική μας τήν αὐλή.
Ρίξε χιόνι, χιόνισέ μας
καί τή γειτονιά ἄσπρισέ μας!»

Τό χιονοΣΥΝΝΕΦΟ χαμογελοῦσε γλυκά
γλυκά κι ὕστερα, πώ πώ χιόνι, χιόνι, χιόνι….
Εἶχε ἀκούσει ἐπίσης ὅτι οἱ γεωργοί στά χω-
ράφια τους χρειάζονται ἕνα παπλωματάκι γιά
τό φρέσκο σιταράκι. Ἔτρεχε λοιπόν καί ἅ -
πλωνε τίς νιφάδες του στόν κάμπο. Ἄχ, πραγ-
ματικά, ἦταν πολύ χαρούμενο! Τό μόνο πράγ-
μα πού δέν τοῦ ἄρεσε ἦταν, ὅταν τοῦ ἔλεγε
ἡ ΣΥΝΝΕΦΟμάνα του νά κόψει τά ταξίδια ὅ -
ταν ἐρχόταν ἡ ἄνοιξη. Ἔ, τότε, στενοχωριό-
ταν πολύ κι ἔφευγε μακριά στά ψηλά βουνά.
Κι ἐκεῖ ἔκλαιγε μέ ἄσπρο δάκρυ.

Τό βροχοΣΥΝΝΕΦΟ πά-
λι, ἔβγαινε συχνά γιά
βόλτες. Κυρίως τό φθι-
νόπωρο. Ἄ, αὐτό ἦ ταν
πολύ προκομμένο. Ξέ-
πλενε τούς δρόμους,
ἔπλενε τίς πλατεῖες,

γυάλιζε τά αὐ τοκίνητα, πότιζε τά χωράφια, τά
δέντρα, τούς κήπους, ἔδινε νερό στά ποτά-
μια, γέμιζε τίς λίμνες. Καί τό πιό σπουδαῖο:
γέμιζε τά πάρκα καί τά γήπεδα μέ νερό κι ἔ -
στελνε ἔτσι τά παιδιά στό σπίτι γιά διάβασμα!
Τί νά σᾶς πῶ;! Ἦταν πρῶτο στό νοικοκυριό!
Φυσικά ἡ πιό μεγάλη του στεναχώρια ἦταν τό
καλοκαίρι, πού δέν τό ἄφηνε ἡ ΣΥΝΝΕ -
ΦΟμάνα νά πάει νά παίξει μέ τήν ἄμμο στήν
παραλία, δίπλα στή θάλασσα. Τότε ἔφευγε μα-
κριά πίσω ἀπό τά βουνά κι ἔριχνε βροχή τό
δάκρυ.

Τό τρίτο ἀδελφά-
κι τό ΣΥΝΝΕΦΟ-
βελουδένιο ἦταν
ΣΥΝΝΕΦΟ τοῦ ἡ -
λιοβασιλέματος.
Ἦταν ἀπό κάτω
χρυσαφί καί πορ-
τοκαλορόζ, στή
μέση τριανταφυλ-
λί καί πάνω πάνω
κοκκινομώβ μέ

μιά χρυσῆ ἀκτινωτή κορώνα! Ὄνειρο σᾶς
λέω! Ὅλοι τό θαύμαζαν καί ἤθελαν νά βγαί-
νουν μαζί του φωτογραφίες. Ὅμως κι αὐτό
εἶχε στενοχώρια, ὅταν φώναζε ἡ μάνα τό
πρωί, γιά νά ξυπνήσει. Τότε χωνόταν στά ΣΥΝ-
ΝΕΦΟπαπλώματά του καί περίμενε τή δύ ση
τοῦ ἥλιου, γιά νά μή χάσει τά χρώματά του.

Ὅλοι εἶχαν νά λένε γιά τά τρία ΣΥΝΝΕΦΟ-
αδέλφια. 

Ὅμως… μιά μέρα… συνέβη κάτι φοβερό...
Πού κανείς δέν τό περίμενε… Τά τρία ΣΥΝ-
ΝΕΦΟαδέλφια μάλωσαν γιά τά καλά! Ἐκεῖ
πέρα στήν κορφή τοῦ βουνοῦ ἔγινε τέτοιος
καβγάς, πού κόντεψε νά ἀνάψει ἀστραπή! 

— Ἐγώ εἶμαι τό πιό σπουδαῖο ΣΥΝΝΕΦΟ!
Ἐγώ πού μέ τό χιόνι μου λευκαίνω ὅλη τή γῆ
κι ὅλοι χαίρονται! 

— Τί μᾶς λές;! ἀπαντοῦσε τό βροχοΣΥΝ-

Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...
Φίλοι μου, γειά σας!
Μάθατε τί έγινε στή ΣΥΝΝΕΦΟχώρα μέ τά τρία ἀδέλφια; Ἀκοῦστε λοιπόν.

Τά τρία ΣΥΝΝΕΦΟαδέλφιαΤά τρία ΣΥΝΝΕΦΟαδέλφιαΤά τρία ΣΥΝΝΕΦΟαδέλφια
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θοῦν. Ὅμως δέν
ἔλεγε νά ξημερώ-
σει. Ὁ ἥλιος δέν
φαινόταν πουθε-
νά. Καί χρειάστη-
κε νά φυσήξει πο-

λύ δυνατά ὁ ἀέρας, γιά νά τό διώξει.

Μαζεύτηκαν καί τά τρία τότε στό ΣΥΝΝΕ-
ΦΟσπίτι τους πολύ σκεπτικά. Ἡ ΣΥΝΝΕΦΟ-
μάνα ἦταν πολύ στενοχωρημένη μαζί τους.

— Ὁρίστε ΣΥΝΝΕΦΟντροπές! Κοντέψατε
νά καταστρέψετε τή γῆ μέ τό πεῖσμα σας καί
τόν ἐγωισμό σας! Καί σάν νά μήν ἔ φτα νε
αὐτό χαλάσατε τίς ΣΥΝΝΕΦΟκαρδιές σας.
Λοιπόν! Ἐμπρός. Σκεφτεῖτε σοβαρά τί πρέ-
πει νά κάνετε ἀπό δῶ καί πέρα!

Τά τρία ΣΥΝΝΕΦΟαδέλφια, πού κατά βά-
 θος ἀγαποῦσαν τό ἕνα τό ἄλλο, σκέφτηκαν
καί μετάνοιωσαν γιά τά λάθη τους. Καί
πῆραν μιά γενναία ἀπόφαση. Ποιά; Νά ὑπο-
χωροῦν τό ἕ να στό ἄλλο καί νά συνεργάζο-
νται. Ἔβαλαν μάλιστα καί πρόγραμμα. Γιά
δεῖτε: 

ΧιονοΣΥΝΝΕΦΟ: βόλτες μόνο τό χειμώνα
καί κυρίως τά Χριστούγεννα.

ΒροχοΣΥΝΝΕΦΟ: βόλτες μόνο ὅταν χρει-
άζεται πότισμα καί πλύσιμο ἡ γῆ καί κυρίως

τό φθινόπωρο ἀμέσως μετά τίς δια-
κοπές, πού ὅλα εἶναι λερωμένα.

ΣΥΝΝΕΦΟβελουδένιο: βόλτες τά
ἀ πογεύματα πρίν νά δύσει ὁ ἥλιος.

Ἔτσι ἔζησαν αὐτά κι ἐμεῖς καλά κι
ἐσεῖς καλύτερα! Κι ἄν καμιά φορά
πέσει χιόνι κι ὕστερα ἔρθει ἡ βρο-
χούλα καί τό λειώσει τήν ὥρα πού

δύει ὁ ἥλιος μέ μύρια χρώματα, μήν ἀπορή-
σετε. Εἶναι πού κάθονται τά τρία ἀγαπημένα
ΣΥΝΝΕΦΟαδέλφια στήν ἄκρη τοῦ οὐρανοῦ
καί γελᾶνε!

Φίλοι μου σᾶς χαιρετῶ.
Μέ ἀγάπη το ΣΥΝΝΕΦΟ!

Καί προσοχή: Με ἀλληλοϋποχώρηση πετυ-
χαίνουμε καλύτερα ἀποτελέσματα.

ΝΕΦΟ. Ἐγώ εἶμαι τό πιό σημαντικό, πού πλέ-
 νω καί καθαρίζω τά πάντα! Μόνο ἐγώ πρέπει
νά κυκλοφορῶ!

— Σταματῆστε ἐπιτέλους! Φώναζε τό ΣΥΝ-
ΝΕΦΟβελουδένιο. Μά δέν καταλαβαίνετε ὅ -
τι ἡ ὀμορφιά μου εἶναι αὐτή πού χρειάζεται
στόν κόσμο;! 

Τί νά σᾶς πῶ, φίλοι μου. Οἱ τσακωμοί κρά-
τησαν μέρες καί νύχτες. Ὥσπου μιά μέρα τό
χιονοΣΥΝΝΕΦΟ ἀποφάσισε νά δείξει στά ἀ -
δέλφια του τήν ἀξία του.

Πέταξε πάνω ἀπό τή γῆ καί… χιόνισε, χιό-
νισε, χιόνισε, χιόνισε. Τό-
σο, μά τόσο πολύ, πού τά
σχολεῖα δέν ξανάνοιξαν, οἱ
δρόμοι ἔκλεισαν, τά πάρκα
χάθηκαν, τά ζῶα θάφτηκαν
στό χιόνι καί τά λουλούδια
δέν ξανάνθισαν. Ὅμως τό
χιονοΣΥΝΝΕΦΟ δέν ἔβλε-

πε τίποτε. Πῆγε ὥς καί στήν παραλία τό κα-
λοκαίρι καί χιόνισε στήν ἄμμο πού παίζαν τά
παιδιά. Εὐτυχῶς πρόλαβαν ὁ ἥλιος κι ὁ ἀέ-
ρας καί γλίτωσαν τή γῆ. Ὁ ἀέρας φύσηξε
δυνατά καί τό ἔστειλε στά βουνά κι ὁ ἥλιος
ἔβαλε τά δυνατά του κι ἔλειωσε γρήγορα τά
χιόνια!

Τότε ὅμως φάνηκε τό βροχοΣΥΝΝΕΦΟ!
— Σίγουρα ἐμένα χρειάζο-

νται στή γῆ, εἶπε κι ἄρχισε νά
βρέχει, νά βρέχει… Πλημμύ-
ρισαν τά ποτάμια, οἱ λίμνες,
τά ρυάκια, τά πηγάδια, οἱ λα-
κοῦβες, τά συντριβάνια. Πνί-
γηκαν ὅλα τά λουλούδια. Ὥς
κι οἱ πάπιες στά πάρκα δέν
μποροῦσαν πιά νά κολυμπή-
σουν. Καί μέ λίγα λόγια, φίλοι μου, τό βρο-
χοΣΥΝΝΕΦΟ τά ἔκανε ὅλα μούσκεμα! Κι εὐ -
τυχῶς πού ἦρθαν πάλι ὁ ἥλιος κι ὁ ἀέρας καί
σώσανε τή χώρα.

Σέ λίγο, ὅμως, τελευταῖο καί καμαρωτό, φά-
νηκε τό ΣΥΝΝΕΦΟβελουδένιο. Ἄν καί ἦταν
πρωί ἔβαψε τόν οὐρανό κοκκινομώβ. Οἱ
ἄνθρωποι, πού νόμισαν ὅτι νυχτώνει, ἔκλει-
σαν τά καταστήματα, ἔκλεισαν τά γραφεῖα, ἔ -
κλεισαν τά σχολεῖα καί ξάπλωσαν νά κοιμη-




