
 

 

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟ» 

ΤΜΗΜΑ Β2 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ  

«ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Κ.Ν. 

     Αυτή τη φράση δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ. Όχι πως μου άλλαξε τη ζωή, αλλά 

επειδή τη λέγαμε κάθε χρόνο, οι περισσότεροι με χαρά, εγώ με δυσθυμία. Ναι. Σωστά 

μαντέψατε, όσοι θέλατε να μαντέψετε. Το «Καλά Χριστούγεννα» είναι η φράση που 

ακόμα και τώρα αντηχεί στα αυτιά μου, σαν κουδούνισμα. 

     Ακόμη κι αν δεν πίστευα (παρόλο που οι γονείς μου μου κήρυτταν την πίστη συνεχώς), 

θυμάμαι πως περίμενα ανυπόμονα να μπει Δεκέμβρης, για να αρχίσει η αντίστροφη 

μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Tην παραμονή, ανήμερα και όλες τις άλλες μέρες άλλαζα 

τα φώτα στο φαΐ (μελομακάρονα κυρίως), την ξάπλα και τις βόλτες με φίλους. Ακόμη 

μπορώ να μυρίζω το φρεσκοψημένο μελομακάρονο που έβγαινε απ’ το φούρνο και να 

βλέπω από το παράθυρο την μικρή νιφάδα, που θα γινόταν αργότερα παχύ χιόνι.  

     Ποτέ δεν αναρωτήθηκα, όμως, (και σωστά έπραξα) αν αυτή είναι η 

εμπορευματοποιημένη έκδοση των Χριστουγέννων. Κάθε φορά που σκεφτόμουν αυτό, 

έλεγα από μέσα μου με απαξίωση: «Έλα μωρέ τώρα, αυτό είναι το πραγματικό νόημα των 

Χριστουγέννων: φαΐ, ξεκούραση, φίνα!» 



     Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι 24 ετών και ακολουθώ το ίδιο χριστουγεννιάτικο 

μοτίβο! Βασικά, το ίδιο μοτίβο με μια βασική αλλαγή: δεν τα περνάω με τους γονείς μου 

αλλά μόνος μου. Δε θέλω άλλους ανθρώπους στη ζωή μου. Νιώθω χαρούμενος με τις 

επιλογές μου και το πιο σημαντικό απ’ όλα, δε νιώθω τύψεις. 

 

     Βοήθεια. Βοήθεια. Βοήθεια. Νιώθω τύψεις και ενοχές, αν είναι δυνατόν, νιώθω 

απαίσια. Σας παρακαλώ, όποιος διαβάζει το παρόν ημερολόγιο, βοήθεια. Δεν είμαι καλά, 

έχω αποτρελαθεί εντελώς. Και αυτό λόγω των ονείρων που βλέπω. Εδώ που τα λέμε 

κιόλας, βλέπω το ίδιο όνειρο εδώ και 40 μέρες. Δεν ξέρω πώς παράγεται, ίσως από το 

υποσυνείδητο. Πάντως, οι εικόνες είναι τόσο μα τόσο έντονες που δεν μπορώ ούτε να τις 

σκέφτομαι, το μόνο που μπορώ αυτή τη στιγμή είναι μια περιγραφή. Αλλά, δυστυχώς, 

δεν έχω κάποιον για να το περιγράψω. Μα τι χαζός, φυσικά και έχω, έχω τον αναγνώστη 

(τον άνθρωπο δηλαδή που μπήκε σε άδικο κόπο!). 

     Λοιπόν, κάπως έτσι έχει η κατάσταση: κάθε φορά βρίσκομαι, λέει το όνειρο, επάνω σ’ 

ένα έλκηθρο. Το έλκηθρο μετακινείται από κάποιες φτερωτές υπάρξεις και δίπλα μου 

κάθεται ένας αδύνατος ρακένδυτος με μακριά άσπρη γενειάδα και κρατάει τα γκέμια. 

Τον περνάω αρχικά για τον Άη Βασίλη, τον πασίγνωστο καλοσυνάτο κοκκινοφορεμένο 

γέροντα που μοιράζει δώρα στα «καλά» παιδιά ανήμερα των Χριστουγέννων. Αυτός όμως 

είναι το ακριβώς αντίθετο: η όψη του είναι τραχιά και φιλάσθενη, τα χέρια του 

κοκκαλωμένα, όπως και το σώμα, και τα μάτια του έχουν «διάθεση για κήρυγμα» και 

αρχίζουμε να μιλάμε χωρίς να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον: 

- Ποιος είσαι γέροντα και τι θέλεις από εμένα; 

- Μπορεί να φαίνομαι μεγάλος αλλά έχω καρδιά μικρού αγοριού 

- «Καλά, αυτός είναι για δέσιμο», λέω ειρωνικά από μέσα μου 

- «Είμαι και εγώ άνθρωπος, έχω περάσει αυτά που πέρασες. Πες μου τον πόνο σου 

καλό μου παιδί, θα προσπαθήσω να τον πάρω εγώ», είπε. 

- Δεν έδωσα σημασία σ’ αυτά που έλεγε. «Αυτοί είναι φτερωτοί τάρανδοι;» 

- «Όχι, όχι, δεν είναι τάρανδοι,» είπε γελώντας. «Είναι άγγελοι» 

- Και τι κάνουν αυτοί οι άγγελοι; 



- Μας συνοδεύουν στη ζωή και μας παρέχουν προστασία. Αν δεν πιστεύουμε, 

βέβαια, τους εγκαταλείπουμε 

- Μα γέροντα, εγώ δεν πιστεύω αλλά δεν εγκατέλειψα ποτέ κανέναν 

- Ξέσπασε σε δυνατό γέλιο: «Μου λες όλα αυτά και έχεις εγκαταλείψει δύο: τους 

ανθρώπους και το Θεό!» 

- Πού το ξέρεις μωρέ; Εσύ μια υπόθεση κάνεις τώρα που είναι και ψέμα, ψεύτη! 

- Για το καλό σου τα λέω. Σε αγαπάω. 

- Για το καλό μου; Και που ξέρεις το καλό μου εσύ, γελοίε; 

- Δε θέλω η ψυχή σου να περιπλανιέται εξαιτίας των τύψεών σου 

- Δικιά μου η ψυχή, ό,τι θέλω θα την κάνω 

- Όπως νομίζεις παιδί μου. Εγώ δεν προσπαθώ να σε προειδοποιήσω αλλά να σε 

προετοιμάσω. Νοιάζομαι, κατάλαβε αυτό! 

- Ό,τι πεις εσύ, σοφέ γέροντα, παντογνώστη 

- Μη με βλαστημάς. Τώρα με βλαστημάς και πριν έλεγες πως δε με ξέρεις 

- Είπα δηλαδή κάτι κακό; Κι αν ναι, τι; 

- Μου προσδίδεις μια ιδιότητα που ανήκει σε άλλον. Εμείς οι άνθρωποι δε 

γνωρίζουμε τίποτα για Αυτόν. 

- Τέλος πάντων. Κουράστηκα. Πώς κατεβαίνω απ’ το έλκηθρο; 

- Λυπάμαι αλλά δεν κατεβαίνεις 

- Γιατί; 

- Γιατί αυτό το έλκηθρο είναι το έλκηθρο της αμαρτίας. Τέτοιο φορτίο κουβαλάμε, 

βαρύ και δυσβάσταχτο. Μόνο η μετάνοια το ελαφραίνει. 

- Και πώς μπορώ να βρω τη μετάνοια; 

- Βλέπεις το κάτασπρο χιόνι πάνω στα βουνά που περάσαμε; 

- Ναι, τα βλέπω. Μη μου πεις ότι αυτή είναι η μετάνοια. 

- Όχι φυσικά. Είναι η αγνότητα. Ζήτα ταπεινά συγγνώμη από τον Πατέρα τον 

αιώνιο και θα ντυθείς ολόλευκος σαν το χιόνι. 

- Αυτά που λες είναι ανοησίες και δεν τα πιστεύω 

- Αργά ή γρήγορα θα τα πιστέψεις και θα φροντίσω εγώ 

     Όπως έχετε συμπεράνει, τα πράγματα αυτά είναι παράλογα. Από την άλλη, τα είδα 40 

φορές, οπότε λες θά’ ναι κάτι σημαντικό. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπα, σύμπτωση θα ήταν μωρέ, 

απλά πρέπει να κοιταχτώ. Το τελευταίο που είπε με ανησυχεί περισσότερο: τι εννοούσε 

«θα φροντίσω εγώ»; Και με την ευκαιρία γιατί να απολογηθώ από το Θεό; Του έκανα κάτι; 

Δε νομίζω. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να ξεχάσω αυτά τα πράγματα, χρειάζομαι 

ξεκούραση. Εξάλλου αύριο είναι παραμονή Χριστουγέννων… 



 

     Καλημέρα. Δεν ξέρω γιατί αλλά σήμερα ξύπνησα με φοβερά καλή διάθεση. Φαίνεται 

κατέχω το γιορτινό πνεύμα! (να πω και καμιά βλακεία να γελάσουμε). Έχω αγοράσει 

μελομακάρονα και κουραμπιέδες, το τζάκι δε σταματάει να καίει και οι δρόμοι είναι 

χιονισμένοι. Έχω να δω τέτοιο χριστουγεννιάτικο τοπίο από τότε που ήμουνα παιδί. 

Παρόλα αυτά δε συγκινούμαι, απλά μ’ αρέσει το ωραίο τοπίο.  

     Σκέφτομαι πώς να αξιοποιήσω το βράδυ της παραμονής κι’ όταν λέω «αξιοποιώ» εννοώ 

ποια ταινία θα δω, υπάρχουν πολλές (Home Alone, Πολικό Εξπρές κλπ). Πάω να πετάξω 

τα σκουπίδια. Κατεβαίνω και βλέπω έναν άνθρωπο να καθαρίζει τους δρόμους από το 

χιόνι. Η όψη του είναι τραχιά και γέρικη, τα γένια του άσπρα αλλά κάτι άλλο πάνω του 

μου τραβάει την προσοχή: δεν είναι καλά ντυμένος. Θέλω να πω ότι δε φοράει ζεστά 

ρούχα και δείχνει να τουρτουρίζει. Συνεχίζει τη δουλειά του ενώ κρυώνει και αυτό μου 

προκαλεί τεράστια έκπληξη. Αν ήμουν στη θέση του, θα τα παρατούσα όλα για λίγη ζέστη 

και ξεκούραση. 

- Καλημέρα γέροντα 

- Καλημέρα παιδί μου 

- Δεν κρυώνετε; 

- Κρυώνω αλλά αν κάτσω σπίτι μου κανείς δε θα καθαρίσει τους δρόμους 

- Δηλαδή θέλετε να μου πείτε πως δεν έχετε δουλειά; 

- Δεν έχω, δυστυχώς 

- Τουλάχιστον ας πάτε σπίτι. Κάνει πολύ κρύο εδώ έξω 

- Μα και κει που μένω κάνει κρύο 

- Πού μένετε; 

- Μένω έξω από μια Εκκλησία 

- Το σπίτι είναι έξω από την Εκκλησία; 

- Περίπου. Έχω στρώσει εκεί κάτι κουβέρτες και πότε ξαπλώνω, πότε κάθομαι 

- Θέλετε να έρθετε να κάτσετε σπίτι μου; Θα σας προσφέρω και σοκολάτα ή τσάι, 

ό,τι θέλετε 



- Σε ευχαριστώ αλλά δε θέλω να σου γίνομαι βάρος 

- Βάρος; Εσείς; Μάλλον θα αστειεύεστε 

- Καθόλου δεν αστειεύομαι. Είμαι πολύ γέρος και παράξενος 

- Σας παρακαλώ, μπείτε μέσα. Άγιες Μέρες και θα μείνετε στο κρύο; 

- Εντάξει παιδί μου. Αφού επιμένεις… 

- Μόλις μπαίνουμε μέσα στο σπίτι κατευθύνεται αμέσως προς το τζάκι 
- Έχεις ζέστη εδώ μέσα 

- Ναι, το ξέρω. Τσάι ή σοκολάτα; 

- Τσάι, όχι ακόμα όμως. Πρώτα θέλω να κάτσεις να γνωριστούμε και να 
συζητήσουμε 

- «Κάθισα», λέω με αμηχανία 

- Πώς σε λένε; 
- Βασίλη 

- Τι σύμπτωση! Και μένα Βασίλη με λένε! 

- Πιστεύετε κύριε Βασίλη; 

- Τι ερώτηση είναι αυτή; 

- Ντρέπεστε να απαντήσετε; 

- Όχι. Απλώς κάποια πράγματα δεν τα απαντάμε εμείς 

- Εγώ έχω κάτι που με βαραίνει σχετικά με την πίστη 

- Πες μου. Σου λέω πάντως προκαταβολικά πως δεν ξέρω και πολλά για την πίστη 

- Εγώ δεν πιστεύω αλλά σκέφτομαι πως αν υπάρχει Θεός, θα καίγομαι στο αιώνιο 

πυρ της κολάσεως 

- Μάλιστα. Και γιατί το νομίζεις αυτό; 

- Ε, να, ξέρω πως δεν έχω κάνει καλές πράξεις στη ζωή μου 

- Ποτέ στη ζωή σου; 

- Ποτέ κύριε Βασίλη, ούτε μια φορά 

- Εγώ είμαι κοντά σου σήμερα χάρη σ’ εσένα. Εσύ με φιλοξενείς. Δεν το θεωρείς 

αυτό καλή πράξη; 
- Όχι 

- Καλά κάνεις. Η ταπεινοφροσύνη είναι μεγάλο προτέρημα 

- Υποθέτω πως έχετε δίκιο 

- Ωραία. Προτού φτιάξεις το τσάι θέλω να μιλήσουμε λίγο ακόμα 

     Αυτό το λίγο ακόμα ήταν πολύ ακόμα. Συζητούσαμε για ώρες, αδιάκοπα, ούτε 

μεσημεριανό δεν έφαγε εκείνος, εγώ δεν άντεξα και γέμισα μια γαβάθα κοτόσουπα. Ο 

άνθρωπος αυτός μπορεί να είχε μήνες να φάει αλλά δε σταματούσε να με νουθετεί﮲ 

συνέχεια μίλαγε για ανθρώπινες αξίες όπως η ταπείνωση, η εγκράτεια, η καλοσύνη και 

κυρίως η αγνότητα της ψυχής. Προσπάθησα δε κάποια στιγμή να τον ενθαρρύνω να 

μιλήσουμε για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, θέματα που έλκουν τους κανονικούς ανθρώπους 

τέλος πάντων. Εκείνος αρνήθηκε. Η συζήτηση σταμάτησε όταν το ρολόι έδειξε 20:30. 

Καθώς έπινε το τσαγάκι του, του πρόσφερα ο αφελής λίγα μελομακάρονα και 



κουραμπιέδες γιατί σκέφτηκα μήπως πάρει κανένα. Εκείνος, όμως, με αγριοκοίταξε και 

μου είπε με ήρεμο τόνο: 

- Πάρτα από μπροστά μου. Δεν πεινάω. 

Ο λόγος του αυτός έγινε η αφορμή για έναν ακόμη διάλογο. 

- Πάρτε ένα κύριε Βασίλη. Έχετε λιμοκτονήσει 

- Το στομάχι μου δε γουργουρίζει πλέον, έχω ασκηθεί 

- Καλά. Πάρτε τουλάχιστον για τη φιλοξενία μου. Μην είστε ακατάδεκτος 

- Αγόρι μου σε ευχαριστώ αλλά κάνω τόσο καιρό. Τώρα θα τη σπάσω; 

- Ποια να σπάσετε; 

- Τη νηστεία. Δε μπορώ χωρίς αυτήν, αισθάνομαι κενός. Εσύ νηστεύεις; 

- Για τα Χριστούγεννα; Όχι, δε νομίζω 

- Δε ρώτησα αν νηστεύεις τώρα, ρωτάω γενικά 

- Η απάντηση είναι όχι, κύριε Βασίλη. Δε νηστεύω 

- Βαριέσαι ή την απαξιώνεις; 

- Όχι, απλά αν στερηθώ τροφή έστω και για μια ώρα δε νιώθω Ο.Κ. 

- Σε καταλαβαίνω. Όλοι οι άνθρωποι έτσι είμαστε. Ανεξέλεγκτοι, ασυγκράτητοι 

     Ο άνθρωπος αυτός είναι απίστευτος. Πραγματικά δε μπορώ να πιστέψω τι κάνει. 

Αρνήθηκε μελομακάρονο, εγώ δε θα το έκανα αυτό με τίποτα. Κάτι που επιθυμώ συνεχώς 

αυτός το αρνιόταν συνεχώς. Ακόμα κι αν δε πιστεύω, μου βγάζει κάτι θεϊκό πάνω του. 

Δεν είναι απλός άνθρωπος, έχει χαρίσματα, έχει χαρίσματα που αναλογούν σε Άγιο 

άνθρωπο.  

- Βασίλη μου, παιδί μου, ωραία τα είπαμε αλλά θα μου επιτρέψεις να πάω για ένα 

μπάνιο και μετά να πέσω για ύπνο. 

- Είναι τόσο αναγκαίο το μπάνιο; 

- Ε δεν είναι; Βρωμάω! 

- Εμένα δε μου βρωμάτε, αντιθέτως μου ευωδιάζετε 

Αλήθεια, είτε το πιστεύετε είτε όχι, μύριζε σαν λιβάνι, δεν κάνω πλάκα 

- Βρε, άσε τις πλάκες. Λοιπόν, κάνω μπάνιο και κοιμάμαι 

- Από τώρα κοιμάστε; 

- Συνήθως. Είναι και αύριο μεγάλη μέρα… Καταλαβαίνεις 

- Τι ημέρα είναι αύριο;  

- Η γέννηση του Θεανθρώπου 

- Και πρέπει να κοιμηθείτε τόσο νωρίς; 

- Κοιμάμαι νωρίς για να ξυπνήσω νωρίς. Έχει Εκκλησία τα χαράματα 

- Α, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εγώ θα κοιμηθώ λιγάκι πιο αργά από σας. Κατά τις 

01:00 

- Δεν πας στη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία; 

- Ποτέ μου δεν πήγα 



- Καλώς. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα πας 
- Καληνύχτα 

- Και καλό ξημέρωμα, προσθέτει 

 

     Ο κύριος Βασίλης έπεσε για ύπνο και εγώ χάζευα στην τηλεόραση. Θυμάμαι πως 

έκλεισα τα φώτα και την τηλεόραση κι έπεσα για ύπνο. Το πρωί Χριστουγέννων όμως δε 

βρίσκομαι στο σπίτι, αλλά στην Εκκλησία. Δεν ξέρω πώς και γιατί αλλά μεταφέρθηκα 

από το σπίτι στην Εκκλησία χωρίς ν το αισθανθώ. Μέσα στην Εκκλησία είναι και ο κύριος 

Βασίλης. Τον ρωτάω: 

- Κύριε Βασίλη, πώς φτάσαμε εδώ; 

- Χαχαχαχαχα, αστείο 

- Πού είναι το αστείο; 

- Δε θυμάσαι; Αμνησία; Εσύ μας έφερες και τους δυο εδώ. Με το αυτοκίνητο! 

- Ειλικρινά, δε θυμάμαι ούτε ένα λεπτό 

- Μάλλον λόγω έλλειψης ύπνου 

Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα. Ο κύριος Βασίλης 

ευθύνεται γι’ αυτό, δεν ξέρω αν έκανε καλή ή κακή πράξη. Φτάνουμε σπίτι. 



- Παιδί μου, Βασίλη, σ’ ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες. Εγώ τώρα θα φύγω, με 

περιμένουν κι άλλοι άνθρωποι. 

- Εγώ παρακαλώ κύριε Βασίλη 

- Σου έχω και έτοιμο φαγητό, το αγαπημένο σου, πρασοσέληνο 

- Πότε προλάβατε να το φτιάξετε; 
- Πριν φύγουμε για την Εκκλησία 

- Και κάτι ακόμα: πώς ξέρετε το αγαπημένο μου φαγητό; 

- Ο Ύψιστος ξέρει για όλους και όλα. Αντίο. 

- Ελπίζω να σας ξαναδώ 

- Θα με ξαναδείς. Και πολύ σύντομα. Μέχρι τότε πορεύσου εν Κυρίω. Καλά 

Χριστούγεννα παιδί μου! 

- Επίσης κύριε Βασίλη 

     Η πόρτα κλείνει. Τώρα είμαι κενός. Ο κύριος Βασίλης ήταν καλός άνθρωπος, ήρθε 2 

μέρες στο σπίτι και το γέμισε. Πράγματι είχε χάρισμα﮲ μπορούσε να κάνει τους 

συνανθρώπους του χαρούμενους. Μη έχοντας κάποιον δίπλα μου ανήμερα των 

Χριστουγέννων, βάζω τα κλάματα. Όταν τα δάκρυα έχουν πλέον στερέψει και τα μάτια 

έχουν μελανιάσει απ’ το βούρκωμα, παίρνω το τηλέφωνο, χτυπάω μια κλήση 

- Έλα μαμά. Εγώ είμαι. Θες να έρθεις σπίτι να γιορτάσουμε μαζί μέχρι την 

Πρωτοχρονιά; 

- Θα το ήθελα πολύ γιέ μου 

     Το τραπέζι στρωμένο γιορτινό, τα πάντα στην εντέλεια. 26 Δεκέμβρη πήγε και ακόμα 

ανησυχώ για την ύπαρξη του Κυρίου. Ανησυχώ γιατί λένε πως ο Θεός είναι δίκαιος και 

αν όντως υπάρχει, θα τιμωρηθώ σκληρά για τις αδικίες μου. Βέβαια τον κύριο Βασίλη 

δεν τον ξεχνώ, καταπληκτικός άνθρωπος. Πάω να ανοίξω την πόρτα στη μαμά μου και 

αντικρύζουμε μαζί ένα ποίημα, ένα ποίημα αλλιώτικο από τα άλλα, λες και το έγραψε 

Άγιος. 

                                        Το κρύο λόγω του χιονιά 

                                        Μέσα στο σπίτι ζεστασιά 

                                        Μα στην καρδιά μας παγωνιά 

                                        Απάθεια και απονιά! 

                                        Γι’ αυτό μας λέει ο Χριστός 

                                        Ο φίλος μας και Πλαστουργός 

                                        Εγώ ειμί η ζωή, η αλήθεια και η οδός 

                                        Και λένε οι Άγιοι άνθρωποι, 

                                        Κάτι που πάντα αντηχεί, κάθε χρόνο κι εποχή: 

                                        «έλα Χριστέ μας Ουράνιε Βασιλιά 



                                        Να γεννηθείς μες στης ψυχής μας τη ζεστή σπηλιά» 

     Αυτός το κόλλησε, είμαι σίγουρος. Ο κύριος Βασίλης το έκανε και ίσως κάτι θέλει να 

μου πει. Δε μπορώ να καταλάβω τίποτα. Αυτό το ποίημα δεν με ενίσχυσε στην πίστη, δεν 

ωφελεί πουθενά, έτσι νομίζω. Ο κύριος Βασίλης πάντως, αυτός ο άνθρωπος, κάτι είχε 

πάνω του﮲ το λέω με βεβαιότητα, είχε παραπάνω αρετές από τους περισσότερους 

ανθρώπους. Μακάρι να τον μιμούμαστε. 

- Καλά Χριστούγεννα μαμά. 

- «Επίσης παιδί μου». Δόξα σοι ο Θεός! 
 

ΤΕΛΟΣ 

 


