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Σα Χριςτοφγεννα τα εορτάηουμε μία φορά τον χρόνο ωσ ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ 
άπαξ και αφορά τθν ζλευςθ τοφ Κεανκρϊπου Λθςοφ. Και ειδικότερα τα εορτάηουμε 
ςτισ 25 Δεκεμβρίου λίγεσ μζρεσ μετά το Χειμερινό Θλιοςτάςιο. 
φμφωνα με τθν Ελλθνικι Μυκολογία κατζβαιναν από τον Ψυχρό Βορρά, αυτι τθν 
εποχι τοφ ζτουσ, Νεράιδεσ τραγουδϊντασ & βαςτϊντασ κλαδιά περιτυλιγμζνα με 
βαμβάκι κάτι που ςίγουρα μάσ κυμίηει το ςθμερινό Χριςτουγεννιάτικο δζνδρο και 
τα κάλαντα ( Δζνδρο τισ ηωισ ςτθν Καμπαλά ). 
φμφωνα με τθν αρχαία Αιγυπτιακι παράδοςθ, τθν 17θ μζρα του μινα Ακφρ που 
ιταν ο τρίτοσ μινασ των Αιγυπτίων και ςφμφωνα με το Λουλιανό θμερολόγιο αντι-
ςτοιχεί ςτον Νοζμβριο ι ςτο Χειμερινό Θλιοςτάςιο, ο Κεόσ Όςιρθσ κλεινόταν ςε 
φζρετρο ι λζμβο, τθν 18θ γινόταν θ αναηιτθςθ ( Ηιτθςισ ςτον Πλοφταρχο ) και τθν 
19θ θ επανεφρεςι του ( Επανεφρεςθσ ςτον Πλοφταρχο ). 
Ομοίωσ κοντά ςτισ 25 Δεκεμβρίου τοφ ςθμερινοφ θμερολογίου εορτάηονταν και θ 
γζννθςθ τοφ Μίκρα ο οποίοσ ςυμβόλιηε τον Ιλιο, το Φωσ. 
Θ πιό απλι προςπάκεια αποςυμβολιςμοφ τϊν παραπάνω αναφορϊν οδθγεί με 
μακθματικι ακρίβεια ςτθν ταφτιςθ προςϊπων, καταςτάςεων και εποχϊν : μεγα-
λϊνει θ θμζρα μετά το χειμερινό θλιοςτάςιο τοφ Δεκεμβρίου, γεννιζται ο Χριςτόσ. 
Ουςιαςτικά, θ τοποκζτθςθ τισ γζννθςθσ τοφ Χριςτοφ τθν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι απο-
τελεί τθν ςυμβολικι εκκίνθςθ τοφ τεράςτιου φιλοςοφικο-κοινωνικοφ μθνφματοσ 
που επρόκειτο να ακολουκιςει θ αλλθγορία δε τοφ Λωάννθ τοφ Προδρόμου « τϊρα 
που ιρκε εκείνοσ, εγϊ μικραίνω και αυτόσ μεγαλϊνει », πάλι κυμίηει το φυςικο-
πνευματικό υπόβακρο και το ρθτό του Θράκλειτου « φφςισ κρφπτεςκαι φιλεί ». 
Και όµωσ, ωσ αρχετυπικι κατάςταςθ, τα Χριςτοφγεννα ςυµβαίνουν κακθµερινά και 
αφοροφν τον κακζνα µασ.  
Κάκε φορά που θ Υλθ όπωσ ςυμβολίηεται από τον Ηρώδη * µετρά τουσ υπθκόουσ 
τθσ, για να ςτακµίςει τθν δφναµι τθσ, θ άλλθ πλευρά τοφ διπολικοφ µασ κόςµου 
µασ δίνει τθν ευκαιρία να κυµθκοφµε τον τόπο καταγωγισ µασ - επιςτροφι ςτον 
τόπο όπου γεννθκικαµε - για να απογραφοφµε. Και τοφτο γιατί θ Τλθ τθν δφναµι 
τθσ κζλει να τθν µετριςει ςτθν άλλθ πλευρά και όχι ςτθν δικι τθσ. 



Αν, όµωσ, θ οφία µασ ζχει ωριµάςει - ο γζρων Ιωσήφ - και θ υνειδθτότθτά µασ - 
Μαρία, Μαρ = κάλαςςα = ρεφµα ςυνειδθτότθτασ - ζχει αναγνωρίςει τθν Αγνότθτα 
τοφ πνεφµατόσ µασ υπακοφοντασ ςτθν φωνι του Ανϊτερου Εαυτοφ µασ, τότε κυο-
φορείται ο Νζοσ Ανκρωποσ. 
Θ Γζννθςι του κα είναι δφςκολθ, γιατί ςτον Παλαιό Κόςµο, ςτον κόςµο που πια 
πεκαίνει, δεν υπάρχει χϊροσ για το Νζο. Σα πανδοχεία του είναι ιδθ γεµάτα, ζτςι 
όπωσ γεµάτθ είναι θ διάνοια του ανκρϊπου -τόςο γεµάτθ, που δεν χωρά µζςα τθσ 
το Νζο, για αυτό και του κλείνει κατάµουτρα τθν πόρτα. Θ Γζννθςι του κα γίνει 
µζςα ςτο ςκοτάδι τθσ Νφχτασ, γιατί πάντα το Νζο κα αναδφεται µζςα από τα βάκθ 
του Αςυνειδιτου µασ κακϊσ αυτό κα αναδφεται ςτο φωσ τοφ υνειδθτοφ. Γιατί 
πάντα το Φωσ εµφανίηεται µζςα ςτο κοτάδι για να χαράξει νζα πορεία. Γιατί πάντα 
το ςκοτεινότερο ςθµείο τθσ νφχτασ είναι λίγο πριν προβάλλει το φωσ. Μονάχα ςτισ 
παρυφζσ τθσ πόλθσ κα βρει κατάλυµα θ Κεία οικογζνεια, γιατί ο νζοσ Ανκρωποσ 
είναι ςτα µάτια του παλαιοφ ζνασ κουρελισ περικωριακόσ που δεν χωρά ςτα απο-
δεκτά όρια. Αλλά και διότι ο ρόλοσ του Φωτόσ διαδραµατίηεται ακριβϊσ ςτα όρια 
τθσ παλιάσ µασ ςυνειδθτότθτασ, για να καταφζρει να τα ςπάςει µε τθν δράςθ του. 
Σο Νζο δεν χωράει ςτο Παλιό, ακριβϊσ γιατί είναι ευρφτερο ( " κανείσ δεν βάζει 
καινοφριο κραςί ςε παλιά αςκιά. Ειδάλλωσ το κραςί θα ςκίςει τα αςκιά, και θα 
χαθεί και το κραςί και τα αςκιά. Αλλά το καινοφριο κραςί το βάζουν ςε καινοφρια 
αςκιά "- Ματκαίοσ 9:17· Μαρκοσ 2:22· Λουκάσ 5:37, 38. ). Για αυτό και το Παλιό 
αςφυκτιά και κζλει να καταςτρζψει το Νζο.  
Μζςα από τθν µιτρα τοφ µικρόκοςµου - τθν µθτρικι του µιτρα - το Νζο Φωσ κα 
γεννθκεί ςτθν ςκοτεινι µασ διάνοια - ςτο πιλαιο. Για να το αναγνωρίςουµε, 
πρζπει να αφεκοφµε ςτο φυςικό µασ ζνςτικτο - τα ηϊα τθσ Φάτνθσ. Θ να ζχουµε 
απλό µυαλό - οι βοςκοί - ( Μακάριοι οι ταπεινοί, γιατί αυτοί κα δουν τον Κεό ), µιασ 
και το πολφπλοκο µυαλό µασ είναι αυτό που µασ κολϊνει το βλζµµα και δεν 
µποροφµε να δοφµε πζρα από τισ ςκιζσ αυτοφ του παροδικοφ κόςµου, που τισ κεω-
ροφµε πραγµατικζσ ι να γίνουµε ςοφοί ςαν τουσ τρεισ Μάγουσ, για να διακζτουµε 
τθν διάκριςθ, ϊςτε µελετϊντασ τα φϊτα τϊν γνωςτϊν ουρανϊν να αναχκοφµε πζρα 
αυτά. Μα πάνω απ’ όλα πρζπει να διακζτουµε εκείνθ τθν ταπεινότθτα και τθν πίςτθ 
που κα µασ ωκιςει να εναποκζςουµε ςτα πόδια του Νζου Ανκρϊπου ότι πολυτιµό-
τερο διακζτει ο παλαιόσ εαυτόσ µασ, χρυςό, λιβάνι και ςµφρνα, δθλϊνοντασ τθν 
επικυµία µασ να τον ακολουκιςουµε πνευµατικά, ψυχικά και ςωµατικά - πράγµα 
που ςθµαίνει αλλαγζσ ς’ όλα τα επίπεδα του είναι µασ - και όχι µονάχα κεωρθτικο-
λογίεσ και ευχολόγια.  
Πρζπει να αφιςουµε το βαςίλειό µασ - ςαν τουσ Μάγουσ βαςιλείσ - και τισ γιινεσ 
δουλειζσ µασ - ςαν τουσ βοςκοφσ- και να µετακινθκοφµε προσ το Φωσ. 
Αν µείνουµε εκεί όπου βριςκόµαςταν προθγουµζνωσ, δεν κα αντιλθφκοφµε ποτζ το 
Νζο που γεννιζται. Θ κίνθςθ είναι το κφριο χαρακτθριςτικό τισ Ηωισ, και θ µετα-
κίνθςθ ςθµαίνει τθν µετάβαςι µασ ςε µια νζα Ηωι. Και όταν ζντροµο το παλαιό 
κυνθγάει να πνίξει το Νζο, τότε τοφτο κα καταφφγει ςτθν Ζρθµο, για να δυναµϊςει 
µακριά από τα φϊτα του παλαιοφ, µακριά από τουσ κινδφνουσ µιασ πτϊςθσ ςτθν 
αγκάλθ του παλαιοφ, µζχρι να δυναµϊςει αρκετά ϊςτε να επιςτρζψει ς’ αυτό 
ακριβϊσ το παλαιό, για να το φωτίςει, να το µεταςτοιχειϊςει και να το ζλξει προσ 
τθν δικι του πλευρά. Αυτό το παλαιό ζχει πολλά ονόµατα, αλλά εµείσ για να ςυν-
εννοοφµεκα ασ το ονοµάςουµε ∆ιάβολο... Ζτςι όπωσ και εµείσ, µετά από κάκε νζα 
κατάκτθςθ τισ υνειδιςεωσ µασ, χρειαηόµαςτε ζναν χρόνο εςωτερικισ ωρίµανςθσ 



και εργαςίασ ενδυνάµωςθσ και µεταςτοιχείωςθσ τοφ εαυτοφ µασ, πριν ςτραφοφµε 
προσ τουσ άλλουσ για να µοιραςτοφµε µαηί τουσ τισ εςωτερικζσ µασ κατακτιςεισ. 
Χρειάηεται ζνασ χρόνοσ εργαςίασ ςτθν ζρθµο τοφ Εαυτοφ για να δοµιςουµε ζνα 
Εγϊ, ϊςτε µετά να ςτραφοφµε προσ τθν ςυλλογικότθτα, προσ το Εµείσ, και, εµπλου-
τιςµζνοι ςε πείρα από τθν επαφι µασ αυτι, να επιςτρζφουµε και πάλι ςτθν Ζρθµο 
τοφ Εγϊ, αντιµζτωποι µε τουσ πειραςµοφσ µασ, ςε µια αζναθ διεργαςία ςυνεχοφσ 
επζκταςθσ τισ υνειδιςεωσ µασ, όπου πάντα κα κινοφµαςτε κυκλικά και ςπειρο-
ειδϊσ, από το Εγϊ ςτο Εµείσ και πάλι ςτο Εγϊ, αλλάηοντασ ολοζνα επίπεδο, κατευ-
κυνόµενοι προσ το Πάςχα ( Ανάςταςθ ) τισ Ψυχισ.  
Ασ ευχθκοφµε ςε όλουσ να γεννιζται κακθµερινά µζςα τουσ το Φωσ του Κόςµου, 
που δεν είναι φωσ αυτοφ του κόςµου. 
----------------------------- 
* Είναι ςυμβολικά ο « Βαςιλιάσ τοφ κακοφ » που δεν κα επιτρζψει μζςα ςτο 
βαςίλειο του να μεγαλϊςει ζνα «παιδί», ζνα αγόρι, το οποίο μπορεί να τον 
ξεπεράςει ςε Λςχφ. Είναι ο Θρϊδθσ μπροςτά ςτθν οργι τοφ οποίου το κείο βρζφοσ 
Λθςοφσ ( θ Ψυχι ) πρζπει να καταφφγει ςε μια ξζνθ χϊρα ( θ Αίγυπτοσ ) και δεν 
επιτρζπεται να γυρίςει ςτον οίκο του ζωσ ότου ο Βαςιλιάσ ( θ φιλοδοξία, υπερθφά-
νεια, ματαιοδοξία, κ.λ.π.) εκκρονίηεται ἢ πεκαίνει. Πολλζσ φορζσ ο Λθςοφσ φεφγει 
μακριά από τον Θρϊδθ αλλά δεν μπορεί ποτζ να επανζλκει, επειδι ο Θρϊδθσ ηει 
και κυβερνά ζωσ ότου “ ο οίκοσ τισ ηωισ ” ἢ ο 3οσ ναόσ, καταςτραφεί. Πολλοί 
εορτάηουν τθν γζννθςθ ενόσ εξωτερικοφ Χριςτοφ, ωσ ζνα γεγονόσ που λζγεται ότι 
ζλαβε χϊρα πριν από 20 περίπου αιϊνεσ, ενϊ ςυνεχϊσ διϊχνουν τον ηϊντα Χριςτό 
από τισ καρδιζσ τουσ με τθν δφναμθ τοφ Θρϊδθ ! 
Λίγοι μόνον αναγνωρίηουν τον Αλθκινό Χριςτό και τοφ επιτρζπουν να ειςζλκει. 
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