
 Χριστούγεννα 2013 : Προέκταση  με πολλούς αποδέκτες 

«Τι είναι αυτό που έχει φωνή και το πρωί είναι τετράποδο, το μεσημέρι δίποδο και το 

βράδυ τρίποδο;» ρωτούσε η Σφίγγα έξω από τη Θήβα. Ο Οιδίποδας έλυσε το γρίφο 

όταν ο ίδιος ήταν δίποδος και βγήκε νικητής. Και ενώ στην Οιδιπόδεια ανθρωπολογία 

το ακούμπισμα στο μπαστούνι είναι παρακμή, η τραγικότητα γεννοβόλησε άλλο ένα 

υπαρξιακό στάδιο: Εκείνο όπου ο άλλος αποκαλύπτεται ως βακτηρία, αλλά 

ανακαλύπτεται χάρη στη συμφορά. «Ποιος τα τυφλά μου πόδια θα οδηγήσει;» θρηνεί 

ο Οιδίποδας όταν τυφλός πλέον αναζητά οδηγό. Τέτοιες ακραίες ανθρώπινες στιγμές 

ορίζουν τις δυσκολίες του πελώριου ερωτήματος αν χρειάζεται να συναντιώνται οι 

άνθρωποι, κι αν ναι, πώς να συναντιώνται όταν μάλιστα διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.  

«Ήρθαν έτσι τα πράγματα, ώστε γύρω μας αφθονούν οι γυμνοί και οι άστεγοι. 

Πάμπολλοι οι πρόσφυγες που χτυπούν τις πόρτες μας. Πάμπολλοι οι ξένοι και οι 

μετανάστες. Βρίσκουν κατάλυμα στις στοές και παρόδους, τα ρούχα τους διάτρητα 

κουρέλια, η τροφή τους ότι τύχει. Η ζωή τους είναι γεμάτη μετακινήσεις και αγριάδα, 

όμως δεν ήταν έτσι εξ αρχής. Ας όψονται η συμφορά και η ανάγκη». Το απόσπασμα θα 

μπορούσε να προέρχεται από επίκαιρη περιγραφή της άτακτης κατάστασης που 

δεσπόζει την τελευταία δεκαετία στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο, όπου εδώ και 

καιρό τερματίζουν μακρά και οδυνηρά ταξίδια μεταναστών. Ο συντάκτης του 

κειμένου είναι ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης και το έγραψε πριν δεκαεπτά αιώνες.  

Αξίζει να προσέξουμε ότι την αιτία της αθλιότητας την εντοπίζει στην ανάγκη και τη 

συμφορά και όχι στο DNA που για ορισμένους προκαθορίζει τους αλλοδαπούς ως 

εγκληματίες. 

Τέτοιες μαρτυρίες ακόμα και όταν ακούγονται ευχαρίστως, εισπράττονται μάλλον ως 

εξαιρέσεις μέσα στον καταιγισμό αμυντικού λόγου ο οποίος βλέπει το μετανάστη 

πρωτίστως ως απειλή –είτε για τη φυλετική καθαρότητα, είτε για την εθνική συνοχή, 

είτε για την πολιτιστική και θρησκευτική φυσιογνωμία μας. Η σπουδή ωστόσο της 

Ορθόδοξης παράδοσης μας αποκαλύπτει την έγνοια για το μετανάστη, για τον ξένο 

και τον αλλιώτικο και μας τροφοδοτεί με κριτήρια για μια στάση αλληλεγγύης, 

οικουμενικότητας και κοινωνικής κριτικής. 

Μην ξεχνάμε πρώτα απ΄ όλα ότι η Αγάπη είναι μετανάστευση. Δηλαδή άνοιγμα σε 

κάποιον άλλο και συνεπώς δεν μπορεί να πραγματωθεί από υπάρξεις περίκλειστες 



στον εαυτό τους. Αν αγαπώ, δεν παύω να είμαι ο εαυτός μου, δηλαδή να ανοίγομαι –

να μεταναστεύω προς κάποιον που είναι όχι -εγώ. Κατεξοχήν μετανάστης είναι ο 

Υιός που μετανάστευσε στον ανθρώπινο κόσμο. Βίωσε την ξενιτιά και κατέφυγε στην 

Αίγυπτο να γλιτώσει το λεπίδι του Ηρώδη. Έζησε περιπλανώμενος και ανέστιος 

δεχόμενος σαν σπίτι του όλους τους τόπους. 

Αν πραγματικά όμως η αγάπη είναι άνοιγμα τότε αυτή δεν μπορεί να είναι 

περιστασιακή φιλανθρωπία, ούτε ελεημοσύνη που συντηρεί την περιθωριοποίηση του 

επαίτη. Δεν πρέπει να προσεχτεί μόνο η ξενοφοβία και μισαδελφία αλλά και το 

σύνδρομο του «ευεργέτη και του ευεργετούμενου». Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι 

να πραγματωθεί η φιλανθρωπία και φιλαδελφία με ένα τρόπο εξουσιαστικό σαν να 

απευθυνόμαστε σε υποδεέστερο προστατευόμενο και όχι ομοτράπεζο αδελφό. Η 

φιλοξενία δεν νοείται ως συμμετοχή στο ψωμί μονάχα, αλλά και ως συμμετοχή στη 

δημιουργικότητα, στην υπευθυνότητα, στην αξιοπρέπεια. Όταν συνεπώς η 

ευημερούσα Δύση βοηθεί τον Τρίτο κόσμο, δεν του χαρίζεται, του οφείλει. Μα η 

βοήθεια είναι πραγματική όταν δεν διαιωνίζει εξαρτήσεις από δωροθέτες, αλλά 

ικανώνει τις τριτοκοσμικές πατρίδες να γεμίσουν γάλα τους μαστούς τους και να μην 

ξερνούν τα παιδιά τους στους τέσσερις ανέμους. 

Περίεργο Θεό έχω μα την αλήθεια! Αν μιλάμε για το Θεό της Ορθοδοξίας, τότε 

μιλάμε για ένα Θεό που ζητά να γεννηθεί και φέτος σε κοινωνίες των σούπερ μάρκετ 

πόνου, πολέμου και αδικίας. Αυτό τον περίεργο Θεό που ζητά να γεννηθεί και φέτος 

σε καρδιές που έγιναν πρακτορεία μοναξιάς, θλίψης, ρατσισμού. Αυτό τον Θεό που 

καταργεί τα συστήματα που τρέφουν και τρέφονται από τον καθωσπρεπισμό και 

κλείνουν τον άνθρωπο σε ένα αεροστεγές σάβανο κύρους, εξουσίας και 

ακοινωνησίας. Αυτό το Θεό που έρχεται να καταργήσει την απατηλότητα, την 

αλαζονεία, παίρνοντας ακριβώς δούλου μορφή. 

Τελικά μιλάμε για ένα περίεργο Θεό που εισβάλλει στον κόσμο σαν σαρκωμένη 

Αγάπη, δείχνοντας σε όλους εμάς ότι η Αγάπη δεν είναι ένα γλυκανάλατο 

συναίσθημα, δεν είναι αποφυγή ευθύνης, δεν είναι ανοχή, ούτε ουδετερότητα. Είναι ο 

μόνος αυθεντικός τρόπος ζωής και για αυτό ρήξη με κάθε ανέραστη τάξη πραγμάτων. 

Καλά Χριστούγεννα λοιπόν! Ας θυμόμαστε όμως ότι: Αν ο Χριστός δε σαρκώθηκε 

και για τον τελευταίο Αφγανό ή «γύφτο», όπως οι νεοέλληνες αρέσκονται να 

αποκαλούν όποιον δεν τους αρέσει, τότε δεν σαρκώθηκε για κανέναν μας. 



Σημείωση: Ξημερώνοντας Χριστούγεννα…… 

 Απόψε έμεινα αποκλεισμένος από τον λατρευτικό εορτασμό των Χριστουγέννων. 

Έξω από την πόρτα του μαιευτηρίου  στοχαζόμουν  τρόπους βιωματικής προσέγγισης 

της μεγάλης εορτής του χριστιανικού κόσμου και σκέφτηκα να σας μεταφέρω τις 

σκέψεις μου.  Παράλληλα με αυτές  θέλω να μοιραστώ μαζί σας και τη χαρά που μου 

έφερε ο ερχομός του μικρού γιού μου αυτή τη χριστουγεννιάτικη νύκτα. 
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