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ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜF~ΡΕΣ 

Σ' αυτές τις μέρες, που ο Θεός ενώνεται 

με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος εvώvεταί 

και συμφιλιώνεται με το Θεό. Σ' αυτές ης 

μέρες που οι αισθήσεις των πιο πολλών από 

μας είναι, αφιερωμένες στη χαρά και την 

αγάπη προς τους συνανθρώπους μας. 

Σ' αυτές τις χαρούμενες μέρες σκέ
φτηκα πως πρέπει να μάθουμε τι άραγε να 

θέλουν οι άνθρωποι σηό τη ζωή. Για το 

σκοπό αυτό επισκέφθηκα nλοί;σιους και 

φτωχο~ς. υπερήφανους κω αηολο"ί;-;ούς 
γΗ: . π. α~.οίιc.·l!) τους τι6Θους και τις επιθυ
μίες τour; Από την έρευνα μου βpiJκα πως 

οι πω πολλοί, ιδίωc οι απολο"ίκοί άνθρωποι 

δε ζητούν πολλά από αυη'1 τη ζωή. Οι ηω 

πολλοί Θέλουν μόνο λίγα χρήματα για να 

διατηρήσουν το πνεύμα της εποχής. Να 

κάμουν λίγα δώρα για να ευχαριστψJουν 

τους συγγενείς και φίλους τους Αυτό 
όπως μου εξήγησαν, -τους προσφέρει 

μεγάλη ευχαρίστηση, ίσως πιο πολλή ευχα

ρίστηση απ6 εκείνον ή εκείνους ηου θα 

πάρουν τα διiφυ τους. 

Άλλοι πάλΙ μου είπο.ν ηως ΊΌ μόνο rωu 

θέλουν σ' αuτ!':ς τιc· ;,;αιJοuμf:νες μ.~ρε.ς, 

είναι να βρεΟοι!v με τω•ι.; οuyγενείι; 
τους για να γιο ρ ιιiουυ ,,. μαζί τους τον 

ερχομό του καινούργω:J μας 

Βέβαια στην έρευνα μοu, συνάντησα κω 

άλλους ανθρώπους που σκέφτονταν πιο 

πανανθρώπινα από μας και που δεν θέλουν 
τίποτε για τον εαυτι'J τοuς. Αυτοί το μόνο 
που θέλουν είναι να εξαλειφθεί η πείνα και 
ο υποσιτισμός από τον πλανήτη μας και 

εύχονται η ειρf]νη και η φιλία ανάμεσα σ' 
όλους τους λαούς να επικραηiσουν σε όλη 
την οικουμένη. Σε όλους αυτούς τους 

aπλοϊκούς ανθρι.ίJποuι~ αν τφοχωρήσεις και 
τους ζητήσεις να σου πουν πιο συγκεκρι

μένα τι ακριβώς θέλουν από τον καινούρ
γιο χρόνο και πάλι δεν θα σου ζητήσο~ν 
πολλά. Ένας εργάτης φίλος μου για παρα

δειγμα, μου είπε πως το μόνο που θέλει από 
τον καινούργιο χρόνο είνω να μπορέσει να 

εξοικονομήσει ένα μικρό ποσό για να τα 

καταφέρει μαζί με την οικογένεια του να 

κάμει τις διακοπ.:':ς του το καλοκαίρι στο 

βουνό. 

Ένας άλλος πάλι φίλος μου - μεσαίων 

Α.Μ. Δημητριάδη 

εισοδημάτων αυτός - μου είπε πως το 

όνειρο του είναι να μπορέσει στον και

νούργιο χρόνο να κάμει μαζί με τη γυναίκα 

του ένα ταξίδι στην Ελλάδα ή στα νησιά 

της, fι στη Βουλγαρία ή τη Γιουγκοσλαβία ή 

την Ιταλία ή την Αυστρία για να μπορέσει να 

ανανεώσει τις ελπίδες του για το μέλλον. 

Με το ίδιο πνεύμα μου μίλησαν και άλλοι 

aπλοϊκοί άνθρωποι που πιστεύουν πως το 

θεμέλιο κάθε aρετής είναι η ολιγάρκεια και 

η αγαπη. Όμως απέναντι σ' αυτούς τους 

ανθρι.ό.JΨJυς βpήκι.ι νιJ. υπάρχει ένας άλλος 

ιcόσμος rτολiΊ διαωοpετικός από το δικό 

μας. Πρδκειται για τον κόσμο της χλιδής, 

της aπληστίας, της επίδειξης και της υπερ

βολής. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν πως 

από τις ψευδείς ανάγκες κρέμεται όλη η 

ευτυχία της ζωής τους. Αυτοί οι άνθρωποι 

πιστεύουν στο περιττό και δεν αντιλαμβά

νονται πως αυτό τυραννεί, προκαλεί και 

διεγείρει εκείνους που δεν το έχουν. Ανά

μεσα σ' αυτούς -τους ανθρώπους δυστυχώς 

βρίσκεις κάποτε και φτωχούς ανθρώπους 

οι οποίοι θέλουν νa φαίνονται πλούσιοι. 

Δαvείζονπ.Jι, απατούν χρησιμοποιούντες 

φόrωυς για να φαίνωνται πλούσιοι. 

Ανάμεσα τους βρίσκει ακόμη ανθριί.Jπους 

που πιστεύουν στην τι)χη η οποία ξέρει 

δuατuχώς va δίδει ελπίδες στους aπελπι
σμένους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλα

βαίνουν πως η τύχη ξέρει να γυρίζει παν

τού, και άλλους παίρνει τα υπάρχοντα τους 

και άλλους τους δίδει · Αλλους τους τα 
αφήνει ή τους τα ηαfρνει αμέσως. Βέβαια 

εκείνοι που παίρνουν χαίρουν, όμως εκεί

νοι που χάνουν κλ.αίουν. 

Όμως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει επιτέ

λους να καταλάβουν πως η τύχη, εκείνο 

που σου δίδει δεν είναι δικό σου, γιατί αφού 

σου το έδωσε έχει το δικαίωμα να σου το 

πάρει α να πάσα στιγμή. 

Αυτός ο κόσμος της πλεονεξίας, της 

απάτης και της τύχης αλλάζει δυστυχώς το 

χρώμα των χαρούμενων μας ημερών κάθε 

χρόνο. Γι' αυτό οι ευχές και οι προσευχές 

όλων μας αυτές τις ημέρες, πρέπει να 

στραφούν σ' αυτούς. Για να σωθούν ή να 

χαθούν, για να μη μπορούν να μολύνουν το 

χαρούμενο και γιορταστικό της εποχς. 




