
Καλά Χριστούγεννα – Καλή Χρονιά! 

 

Καλά – Χρυσά Χριστούγεννα 

να έχει η ανθρωπότη 

με αγάπης δρόμους στις ψυχές 

με ειρήνη κι ωραιότη. 

  

Καλά Χριστούγεννα – Χαρά 

να έχει η οικουμένη 

ειρήνη – αγάπη  στις καρδιές 

ψυχή ξανανιωμένη. 

  

Καλά Χρυσά Χριστούγεννα 

Λαμπρή Πρωτοχρονιά 

κι η Ελλάδα νά ’ναι λεύτερη 

ετούτη τη χρονιά. 

  

Οι ιοί να μας ξεχάσουνε, 

να νικηθούν, Θεέ μου 

Αγάπη, Υγεία κι Αρετή 

να έχουμε Χριστέ μου! 

  

Καλά Χριστούγεννα, γιορτή 

μέσα εις τις καρδιές μας 

χωρίς ιούς κι εμβόλια 

με ειρήνη στις ψυχές μας! 

 

Ιωάννης Παναγάκος 
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ΤΟ ΑΧΡΑΝΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

 

Αδέρφια, φίλοι μου, 

Ας κρατήσουμε αναμμένη στις καρδιές μας 

τη φλόγα απ’ το άχραντο φως του Σωτήρος 

που θ’ ανατείλει ξανά απόψε για τον άνθρωπο, 

ατόφιο φως, ασπίδα μας 

στις ανασαιμιές του πύρινου σκότους. 

Ατόφιο φως να φέγγει τον δρόμο προς την Αρετή 

που χάσαμε μες στις ιοβόλες γειτονιές 

των επίπλαστων παραδείσων 

που μας χάρισαν έπαθλο 

για την ευήθεια της ιδιωτείας μας 

αυτοί που ξέρουν να θωπεύουν 

με πλεόνασμα ελλειμμάτων 

διαφεντεύοντας την αξιοπρέπεια. 

Αδέρφια, Χρόνια Πολλά! 

Ας αφήσουμε να φωτιστεί η ψυχή μας 

απ’ το φως της αγάπης 

και να εγκολπωθεί την Τόλμη και την Αρετή 

του Ελληνικού ιδεώδους. 

Μέσα στις μπόρες, στις σκοτούρες, 

στις δολιχοδρομίες της ζωής, 

στο άγχος για τον άρτον τον επιούσιον, 

μέσα σ’ όλα αυτά που μας σκορπίζουν, 

σκορπίζουν την ανθρωπιά μας, 
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έχουμε ξεχάσει ένα λιμάνι που μας λείπει! 

 Λιμάνι, μα και ναυπηγείο, ταυτόχρονα, 

της ύπαρξής μας, της οντότητάς μας! 

Το λιμάνι της αγάπης, 

της αξιοπρέπειας, του σεβασμού! 

Το μουράγιο της σεμνότητας, 

της τιμής, της αρετής, 

της τόλμης και του θάρρους! 

Τον μόλο της καρδιάς, 

της ανθρώπινης ζεστασιάς και θαλπωρής, 

της στοργής γι’ αυτούς που αγαπάμε 

και γι’ αυτούς που έπρεπε 

– όλον τον κόσμο – 

να αγαπάμε! 

Το καρνάγιο της ευλάβειας, της προσευχής!… 

Χρόνια Πολλά και φωτισμένα αδέρφια μου! 

Προσευχηθείτε για το Αναστάσιμο αύριο 

των ψυχών μας και της Ελλάδας μας! 

Του κόσμου ολάκερου!! 

Χρόνια Πολλά! 

Χρόνια Ελεύθερα! Ανθρώπινα Χρόνια! 

Ανθρώπινα κι Ελληνικά!! 

Είθε! 

Καλά Χριστούγεννα!! 

  

Ιωάννης Παναγάκος 
















