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Η ελπύδα τησ χριςτουγεννιϊτικησ απελπιςύασ 

Πρωτοπρεςβύτερου Αδαμάντιου Αυγουςτίδη 

Παραμονέσ Φριςτουγέννων και, όπωσ ςυμβαίνει όλο και ςυχνότερα τα τελευταύα χρόνια, 

βλϊπτουν το φωσ τησ δημοςιότητασ κείμενα που "καταγγέλουν" ότι ϋχει χαθεύ το νόημα τησ 

γιορτόσ και ότι ο υπερκαταναλωτιςμόσ ϋχει επιβάλει το ύφοσ και την κυριαρχία του. Όμωσ αν 

απογυμνωθούν οι γιορτέσ αυτών των ημερών από το φολκλορικό τουσ ςτοιχεύο, τα ρεβεγιόν, 

την ευκαιρία για ολιγοήμερεσ διακοπέσ και τισ υποχρεωτικέσ οικογενειακέσ ςυγκεντρώςεισ, 

"που τισ επιβάλουν οι μέρεσ", τι θα απέμενε ϊραγε για τουσ πολλούσ που να θυμίζει ότι εύναι 

Φριςτούγεννα; 

Σο ερώτημά μασ δεν αντιμάχεται την, δικαιολογημένη ϊλλωςτε, δυςθυμία που καλύπτεται 

πίςω από τη "γκρίνια". Θέλουμε όμωσ να προκαλέςουμε τη ςκέψη, και γιατί όχι και την ψυχή 

μασ, να αναγνωρίςει ότι όλα αυτά εύναι πια δεδομένα και αυτονόητα και η μεμψιμοιρία δεν 

μπορεύ να τα διορθώςει. Σο πολύ να τονιςθεύ και γραπτώσ το ϋλλειμμα νοήματοσ και να 

επιδεινωθεύ το αύςθημα τησ πνευματικόσ μιζέριασ και τησ ςυναιςθηματικόσ ςτέρηςησ που 

ςυγκαλύπτει η τεχνητή λάμψη των ημερών. 

Εύναι φανερό ότι η καταναλωτική ϋξαρςη δεν αποτελεύ τη φυςική εκδήλωςη μιασ ευτυχίασ που 

ζητϊ εκτόνωςη, αλλά λειτουργεύ ςαν διεγερτικό μιασ χαρϊσ που δεν ϋχει λόγο και νόημα ώςτε 

να εκδηλωθεύ αυθόρμητα. Η υπερφωταγωγημένη ερημία των απρόςωπων πόλεων αγωνίζεται 

να ςυςκοτίςει τη ςχεδόν υπομανιακή υποχρεωτική ευθυμία. Σίποτα όμωσ δεν μπορεύ να 

κρύψει την κατάθλιψη που φουντώνει τέτοιεσ μέρεσ, τισ απόπειρεσ αυτοκτονίασ που αυξάνουν 

και τα "κοριτςάκια με τα ςπίρτα" που γίνονται ορατά όςο ποτέ ϊλλοτε. το πνευματικό 

επίπεδο, ϊλλωςτε, πόςο μακριά βριςκόμαςτε από αυτά ςχεδόν όλοι μασ. 

Σο να καταφύγει κανείσ ςε μελαγχολικέσ διαπιςτώςεισ εύναι εύκολο· και το επόμενο βόμα εύναι 

ςυνήθωσ η καταφυγή ςτο πρόςχημα και ςτην ψευδαίςθηςη των αναμνήςεων του παλιού 

καλού καιρού, μέχρι να κυλίςουν οι μέρεσ και να επιςτρέψουμε ςτην ψυχοφθόρα αςφάλεια 

τησ ρουτίνασ μασ. … Συνέχεια ςτη ςελίδα [3]& [4] 
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Με εκκληςιαςτικό λαμπρότητα και βυζαντινό μεγαλοπρϋπεια εορτϊςτηκε η Πανόγυρισ των 

Παμμεγύςτων Σαξιαρχών ςτο παρεκκλόςιο του Ιερού Ναού Αγύων Δώδεκα Αποςτολών Βριληςςύων. 

Σον Αγιαςμό και τον Εςπερινό ετϋλεςε ο Αρχιμανδρύτησ π. Νικόδημοσ Καβαρνόσ προώςτϊμενοσ του 

Ι.Ν. Αναλόψεωσ Νϋου Κόςμου, μαζύ με τουσ εφημερύουσ του Ναού. 

την Αρχιερατικό Θεύα λειτουργύα χοροςτϊτηςε και ιερούργηςε ο εμβαςμιώτατοσ Μητροπολύτησ 

Λαοδικεύασ κ. Θεοδώρητοσ πλαιςιωμϋνοσ από τουσ Ιερεύσ του ναού, παρουςύα και του Δημϊρχου των 

Βριληςςύων . Σον Θεύο Λόγο κόρυξε ο εβαςμιώτατοσ ο οπούοσ αναφϋρθηκε ςτη ςύναξη των 

αρχαγγϋλων και ςτο ϋργο τησ δημιουργύασ του Θεού. 
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Ασ μην καθηλωθούμε όμωσ ςτισ θλιβερέσ διαπιςτώςεισ, όςο αληθινέσ κι αν εύναι αυτέσ.  

Εάν απομακρυνθούμε από την καθυπόταξη τησ ςκέψησ μασ ςτην απογοήτευςη που γεννϊ η 

παρατήρηςη αυτών των φαινομένων και προςεγγίςουμε το ψυχολογικό τουσ υπόβαθρο, 

μπορεύ να οδηγηθούμε ςε ενδιαφέρουςεσ ανακαλύψεισ. 

Με όποιο τρόπο κι αν προςπαθεύται να καταπνιγεύ η κραυγή τησ υπαρξιακόσ μασ αγωνίασ, εύτε 

ςτο θόρυβο των ρεβεγιόν, εύτε κάτω από το πέπλο τησ φανταςμαγορίασ και τησ τεχνητόσ 

ευφορίασ, η μεταμφιεςμένη κατάθλιψη παραμένει η αληθινή, κυριαρχούςα ςυναιςθηματική 

κατάςταςη. Οι εδικού γνωρίζουν καλά την αμυντική βουλιμική διάθεςη του καταθλιπτικού 

ατόμου, που προςπαθεύ να ςυγκαλύψει με "ςτοματικέσ" ικανοποιήςεισ, όπωσ η καταναλωτική 

μανία, το ϋλλειμμα που βιώνει ςτο ςυναιςθηματικό επίπεδο. Συπικό το παράδειγμα τησ 

ςυζύγου, που προςπαθεύ να ανακουφίςει το καταθλιπτικό ϊγχοσ τησ ςυναιςθηματικόσ τησ 

ςτέρηςησ, "ςηκώνοντασ" τα μαγαζιά.  

Ο ύδιοσ μηχανιςμόσ μϊσ ωθεύ να εκφραζόμαςτε ψευδοευφορικά ςτην προςπάθεια να 

αποφύγουμε τη ςυναίςθηςη του εςωτερικού μασ κενού και τησ δυςθυμικόσ μασ διάθεςησ. 

Σι μασ κάνει λοιπόν ομοθυμαδόν μελαγχολικούσ και κατ' ανάγκη ςυμμέτοχουσ τησ 

προκαταςκευαςμένησ και ψευδεπίπλαςτησ ιλαρότητασ που χαρακτηρίζει το κλίμα αυτών των 

ημερών; Αν τα Φριςτούγεννα όςαν εξ οριςμού ϊνευ Φριςτού, μια γιορτό του χειμερινού 

ηλιοςταςίου όπωσ όταν προχριςτιανικά η 25η Δεκεμβρίου, τότε ύςωσ δεν θα εύχαν νόημα οι 

ςκέψεισ και οι προβληματιςμοί. Θα μπορούςαμε να επαναπαυθούμε ςτη ςιωπηλή ςυμφωνία 

ότι κάποιεσ ευκαιρίεσ διαφυγόσ από τη ρουτίνα εύναι χρήςιμεσ· επομένωσ και να 

ςυμβιβαςτούμε με την υποταγή ςτη χρηςιμοθηρία του γιορταςμού. Όςο δε πιο εκκωφαντική η 

ανάπαυλα, τόςο πιο μεγάλη η ςυγκάλυψη του τραγικού ςτοιχείου τησ καθημερινότητασ μασ. 

Όμωσ το βαθύτερο αύτημα τησ λύτρωςησ μασ από τη φθορά, το χρόνο και την αναγκαιότητα 

δεν μπορεύ να απαντηθεύ με την υποταγή ςε θεςμοθετημένεσ επιμέρουσ αναγκαιότητεσ, ϋςτω 

διαςκεδαςτικέσ, αλλά τελικά πάντοτε φθοροποιέσ. Πόςη χαρά μπορεύ να περιέχει ϋνα 

πανηγύρι ςτο οπούο υποτίθεται ότι γιορτάζεται η γέννηςη Εκείνου, που θα μπορούςε να μϊσ 

λυτρώςει από τη δουλεία τησ πνευματικόσ μασ ανελευθερίασ και τησ υπαρξιακόσ μασ μιζέριασ, 

όταν Σον ϋχουμε όδη εξορίςει από τη ζωή μασ και από το νόημα τησ; Ποιό γαμήλιο γλέντι 

δικαιολογεύ τουσ πανηγυριςμούσ και τισ γιορταςτικέσ υπερβολέσ όταν ϋχει εκδιωχθεύ ο 

"νυμφίοσ"; Σέτοιοι "γάμοι" μοιάζουν περιςςότερο με κηδεύεσ των οποίων η λαμπρότητα 

οφεύλεται κυρίωσ ςτισ ενοχέσ των οικεύων παρά ςτην αγάπη και τη χριςτοκεντρική ελπίδα. 

Η ςυγκαλυμμένη μελαγχολία των ημερών μπορεύ να κρύβει το ενοχοποιημένο πένθοσ για τον 

εξοςτρακιςμό τησ ενςαρκωμένησ μασ ελπίδασ· του προαιώνιου Θεού που "παιδίον γέγονεν" και 

αναζητϊ εγκάρδιεσ φάτνεσ για να τισ μετατρέψει, φιλοξενούμενοσ εκεύ, ςε ούκουσ του Πατρόσ 

Σου. 

Παρόλο τον ξεπεςμό τησ υπάρχει κάτι θετικό και ελπιδοφόρο ς' αυτή τη ςυνεχώσ πιο 

εκκοςμικευμένη ατμόςφαιρα τησ γιορτόσ. Όςο πιο ψευδεπίπλαςτα επιμένουμε να τη 

γιορτάζουμε, πνίγοντάσ την ςε φωσ από "νέον" και πλαςτικά πλουμίδια, τόςο πιο κούφια και 

ϊπελπισ θα εύναι η γεύςη που θα αφήνει. Και τόςο πιο πολύ ο λαόσ "ο καθήμενοσ εν ςκότει" θα 

αρχίςει να αναζητϊ το Μέγα Υωσ, που το ςυλλογικό του αςυνείδητο θυμϊται πωσ γνώριςε 

κάποτε. Ιςωσ λοιπόν τότε να ξαναζητήςει τον αςτέρα που οδηγεύ ςτη φάτνη.  
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την προςωπική καρδιακή φάτνη του καθενόσ που θα κατανοήςει ότι όςο ταπεινή και 

βρώμικη κι αν εύναι, ο Φριςτόσ θα την καταδεχθεύ, θα την ενοικήςει και θα την μετατρέψει ςε 

ςώμα τησ Βαςιλείασ του Θεού. 

Μέχρι τότε, όςοι από μασ θέλουν να βρίςκονται κοντύτερα ςτη φάτνη παρά ςτα ανάκτορα του 

Ηρώδη ασ προςπαθήςουμε να ζήςουμε τη γιορτή και τη ζωή μασ με τέτοιο τρόπο, ώςτε αν 

κάποιοσ μασ ρωτήςει για το αςτέρι των μάγων ό παρατηρήςει τη δική μασ πορεία να βρει το 

ςωςτό δρόμο. Σότε η χαρά τησ γιορτόσ θα ξαναβρεύ το νόημα και την αυθεντικότητά τησ.  

Σότε, αντί τησ παθητικόσ μασ ςυμμετοχόσ ςε ψευδοπαρηγορητικά τηλεοπτικά βαριετέ, ύςωσ 

ςταθούμε ικανοί να απολαύςουμε την ευφρόςυνη και βιωματική μασ ςυμμετοχή ςτον 

χαρμόςυνο ύμνο: "Φριςτόσ γεννϊται, δοξάςατε". 
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