
Χριστούγεννα 2013. Σιγουριά ή διακινδύνευση; 

   Τι είναι ένα νησί; Η σιγουριά και η ασφάλεια του μικρού, κλειστού τόπου μου. 

Όμως μπορεί να είναι και κάτι άλλο: φτώχεια και απομόνωση. Το βασανιστικό 

λοιπόν για τον άνθρωπο είναι πως θα σταθεί απέναντι στο νησί του και πως θα σταθεί 

απέναντι στα πελάγη του, τα οποία είναι και απειλή και ευκαιρία.  

   Η ιστορία του Ομήρου μιλάει για το βασιλιά Οδυσσέα που λάτρευε και το νησί του 

και τη θάλασσα. Ταξίδεψε σε χίλιους τόπους και σε κάποιον από αυτούς συνάντησε 

εκείνο που ποθεί βαθιά ο άνθρωπος: Την ευκαιρία να γίνει αθάνατος. Μα για να γίνει 

αθάνατος, θα έπρεπε να μείνει εκεί. Ο Οδυσσέας δεν το άντεξε και προτίμησε να 

γυρίσει στο νησί του. Ο Οδυσσέας έχει καταγραφεί ως ο ταξιδευτής, αλλά αν το 

ξαναδεί κανείς μπορεί να διακρίνει ότι στην πραγματικότητα ήταν αιχμάλωτος του 

μικρού νησιού του. Η ιστορία του δείχνει την αδυναμία του ανθρώπου να φτάσει 

μόνος του σε μια ικανοποιητική σύνθεση ανάμεσα στο νησί και στο πέρα από το 

νησί. 

   Έχω την εντύπωση πως μπορεί να μας βοηθήσει μια άλλη ιστορία. Ο Χριστός και 

οι μαθητές του βρίσκονται στις όχθες μιας λίμνης και αφού τους έβαλλε στο καράβι 

τους έδωσε ραντεβού στην απέναντι όχθη. Και ενώ οι μαθητές ταξίδευαν και η λίμνη 

ήταν ευκαιρία, ξαφνικά έγινε απειλή διότι ξέσπασε τρικυμία. Τότε ο Χριστός 

εμφανίστηκε περπατώντας στα κύματα και ο Πέτρος ζήτησε να πάει κοντά Του. 

Απέναντί του είχε το Χριστό και κάτω από τα πόδια του την άβυσσο. Η άβυσσος τον 

τρόμαξε και τότε άρχισε να βουλιάζει. Ο Χριστός άπλωσε το χέρι Του, τον κράτησε 

και ανέβηκαν μαζί στο καράβι.  

    Ο περίεργος Χριστός μας μπερδεύει. Ενώ οι μαθητές βρίσκονταν μαζί Του και 

μπορούσαν να πουν: « Έχουμε δικό μας το Χριστό», Εκείνος τους έδωσε ραντεβού 

για τον απέναντι τόπο (όχθη).  Ταυτόχρονα τους καλεί να τον δουν ως ερχόμενο, όχι 

ως κατερχόμενο. Να δουν δηλαδή ότι καλούνται σε μια υπέροχη αβεβαιότητα: να 

προσπαθήσουν να συναντηθούν με τον άλλο, που βρίσκεται απέναντί τους. Το νόημα 

δεν βρίσκεται πλέον στον τόπο αλλά στο ραντεβού… 

      Το πλοίο είναι η ασφάλεια – κάτι σαν το νησί. Έξω από αυτό καραδοκεί ο 

πνιγμός. Έρχεται να μας δείξει ότι η τρικυμία είναι όντως απειλή, η λύση όμως δεν το 

κλείσιμο στο αμπάρι. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο ο Πέτρος συναντά το 



Χριστό εγκαταλείποντας το πλοίο. Και αν βυθίστηκε είναι διότι έχασε την 

εμπιστοσύνη του στον Απέναντί του. Πότε σταμάτησε η τρικυμία; Όταν ο Χριστός 

μπήκε στο καράβι. Όταν δηλαδή το καράβι έπαψε να είναι περίκλειστο και άνοιξε για 

να υποδεχτεί τον Απέναντι, ώστε οι μέσα στο καράβι να λάβουν από το 

φιλοξενούμενό τους αυτό που έχασε ο Οδυσσέας: μια ζωή χωρίς ημερομηνία λήξης. 

     Τελικά το άνοιγμα στα πελάγη δεν είναι περίπατος, αλλά διακινδύνευση. Είναι το 

ρίσκο να αρπάξεις το χέρι του απέναντι για να σωθείς ή να βυθιστείς στο ενδιάμεσο. 

Το νησί όμως παρά τη γλύκα του, είναι εξ ορισμού θάνατος. Είναι η περίκλειστη 

ύπαρξη. 

    Απέναντι στον τρόμο της περίκλειστης ύπαρξης, ορθώνεται η ανάγκη της άρσης 

της. Η άρση της απόστασης όμως είναι ζωηφόρος μόνο αν γίνεται από αγάπη. Μην 

ξεχνάμε ότι η Αγάπη πρώτα από όλα είναι μετανάστευση, δηλαδή άνοιγμα σε 

κάποιον άλλο. Αν αγαπώ είμαι ο εαυτός μου, ανοίγομαι – να μεταναστεύσω προς 

κάποιον που είναι όχι – εγώ. Κατεξοχήν μετανάστης είναι το δεύτερο πρόσωπο της 

Αγίας Τριάδας, ο Υιός, που άφησε το νησί του – «τον τόπο του» και μετανάστευσε 

στη γη. Ο Υιός δεν επισκέφθηκε τον άνθρωπο εξ αποστάσεως, αλλά έγινε αληθινός 

άνθρωπος, αληθινός Αφγανός, μέχρι θανάτου. 

     Η εγκατάλειψη των προσωπικών μας νησιών και το άνοιγμα στα πελάγη για το 

ραντεβού με τον απέναντι αποτελεί μίμηση του ανοίγματος και της συνάντησης του 

Χριστού με τον άνθρωπο. Τελικά αυτό θα πει Χριστούγεννα.   

 

                                                                                                        Πάτρα 24/12/2013 


