
Το κοριτσάκι µε τα σπίρτα

Ήταν παραµονή Πρωτοχρονιάς και οι χιονισµένοι δρόµοι είχαν

ερηµώσει. Από τα φωτισµένα παράθυρα έρχονταν ήχοι από γέλια

και τραγούδια. Όλοι ετοιµάζονταν να υποδεχτούν τον Νέο Χρόνο

∆ίπλα στο παράθυρο στεκόταν λυπηµένο ένα

κουρελιασµένο της φουστάνι και η τριµµένη σάρπα της δεν την

προστάτευαν από το κρύο και προσπαθούσε σκληρά για να µην

ακουµπήσει τα ξυπόλητα πόδια της στο παγωµένο έδαφος ∆εν είχε

πουλήσει ούτε ένα κουτάκι σπίρτα όλη την ηµέρα και φοβόταν να γυρίσει σπίτι γιατί ο πατέρας

της σίγουρα θα θύµωνε. Έτσι κι αλλιώς, στην υγρή και σκοτεινή σοφίτα που έµενε δεν θα ήταν

πολύ πιο ζεστά. Τα δάχτυλα της µικρής είχαν παγώσει. Αν άναβε ένα σπίρτο Τι θα έλεγε όµως ο

πατέρας της για µια τέτοια σπατάλη;∆ιστακτικά, έβγαλε ένα σπίρτο και το άναψε Τι όµορφη

ζεστή φλόγα! Η µικρή την έκλεισε στη χούφτα της και ξαφνικά είδε µέσα στο φως της να καίει ένα

µεγάλο λαµπερό τζάκι. Το κοριτσάκι άπλωσε τα χέρια στη ζεστή θαλπωρή του αλλά ακριβώς

τότε το σπίρτο έσβησε και η εικόνα χάθηκε. Το βράδυ φαινόταν τώρα πιο σκοτεινό και το κρύο

γινόταν πιο τσουχτερό. Ένα ρίγος διαπέρασε το κορµάκι της µικρής. Αφού δίστασε για αρκετή

ώρα, άναψε ακόµα ένα σπίρτο. Αυτή το φορά η λάµψη µεταµορφώθηκε σε µια τεράστια

τζαµαρία. Πίσω από αυτήν βρισκόταν στρωµένο ένα γιορτινό τραπέζι γεµάτο φαγητά και

φωτισµένο από ένα κηροπήγιο. Με τα χέρια ανοιχτά προς τα φαγητά η µικρή πέρασε µέσα από

το τζάµι αλλά και αυτό το σπίρτο έσβησε και η µαγική σκηνή µαζί του.Η

λίγα µόνο δευτερόλεπτα είχε πάρει µια γεύση από όλα όσα της είχε αρνηθεί η ζωή της ζεστασιά

και καλό φαγητό. Το κοριτσάκι άρχισε να κλαίει και έστρεψε το βλέµµα προς το παράθυρο

ελπίζοντας να γνωρίσει κι αυτή για λίγο τόση 

ευτυχία. Άναψε το τρίτο σπίρτο και τότε συνέβη κάτι 

ακόµα πιο θαυµαστό: Μπροστά της είχε τώρα ένα 

πανέµορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισµένο µε 

εκατοντάδες κεριά, παιχνίδια και πολύχρωµες 

µπάλες. "Τι όµορφο" αναφώνησε η µικρή κρατώντας 

ακόµα το σπίρτο. Το σπίρτο της έκαψε το δάχτυλο και 

έσβησε κι αυτό µε τη σειρά του. Το φως των χριστουγεννιάτικων κεριών ανέβηκε ψηλά

ψηλότερα, όλο και πιο ψηλά και τότε ένα από τα φώτα έπεσε, αφήνοντας µια γραµµή πίσω του

"Κάποιος πεθαίνει" σιγοµουρµούρησε το κοριτσάκι. Όπως έλεγε η αγαπηµένη
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ε η αγαπηµένη της γιαγιά: "Όταν 

πέφτει ένα αστέρι µι

υπνωτισµένη η µικρή άναψε ένα ακόµα σπίρτο Αυτή τη φορά

είδε τη γιαγιά της Γιαγιά µείνε µαζί µου ικέτευσε και άναβε

το ένα σπίρτο µετά το άλλο για να µην εξαφανισ

γιαγιά όπως οι προηγούµενες εικόνες Η γιαγιά δεν

εξαφανίστηκε αλλά την κοίταζε χαµογελαστά Άνοιξε τα χέρια

της και η µικρή την αγκάλιασε κλαίγοντας Γιαγιά πάρε µε

µαζί σου Ξηµέρωσε ένας χλωµός ήλιος πάνω στους

παγωµένους δρόµους της πόλης. Στο έδαφος το άψυχο σώµα ενός µικρού κοριτσιού

περικυκλωµένο από χρησιµοποιηµένα σπίρτα Καηµενούλα είπε ένας περαστικός

"Προσπαθούσε να ζεσταθεί". Όµως τότε, η µικρούλα βρισκόταν ήδη πολύ µακριά κάπου όπου

δεν υπάρχει κρύο, πείνα και πόνος.                                          

Προσεύχοµαι στη ΠΑΝΑΓΙΑ
 

 

 

Ας προσπαθήσω να  µάθω απ΄έξω

πέφτει ένα αστέρι, µια καρδιά σταµατάει να χτυπάει".Σαν 

υπνωτισµένη η µικρή άναψε ένα ακόµα σπίρτο. Αυτή τη φορά 

είδε τη γιαγιά της. "Γιαγιά, µείνε µαζί µου" ικέτευσε και άναβε 

το ένα σπίρτο µετά το άλλο για να µην εξαφανιστεί και η 

γιαγιά όπως οι προηγούµενες εικόνες. Η γιαγιά δεν 

εξαφανίστηκε, αλλά την κοίταζε χαµογελαστά. Άνοιξε τα χέρια 

της και η µικρή την αγκάλιασε κλαίγοντας: "Γιαγιά, πάρε µε 

µαζί σου". Ξηµέρωσε ένας χλωµός ήλιος πάνω στους 

Στο έδαφος το άψυχο σώµα ενός µικρού κοριτσιού, 

περικυκλωµένο από χρησιµοποιηµένα σπίρτα. "Καηµενούλα" είπε ένας περαστικός. 

Προσπαθούσε να ζεσταθεί Όµως τότε, η µικρούλα βρισκόταν ήδη πολύ µακριά, κάπου όπου 

                                                 Hans Chr Andersen  

 

 

 

στη ΠΑΝΑΓΙΑ µε τον ύµνο: 

Θεοτόκε Παρθένε,  

χαίρε κεχαριτωµένη Μαρία  
ο Κύριος µετά Σου 

Ευλογηµένη Συ εν Γυναιξί 

 και ευλογηµένος ο καρπός  

της κοιλίας σου, 
ότι Σωτήρα έτεκες  

  των ψυχών ηµών. 

 

 

µάθω απ΄έξω την προσευχή αυτή. 



 

Όταν λέµε Άγιο ∆ωδεκαήµερο εννοούµε την χρονική Περίοδο από την ηµέρα των 
Χριστουγέννων µέχρι την ηµέρα των Θεοφανείων την οποία καλούµαστε να ζήσουµε 

κοντά στην Εκκλησία µας. 
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Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ 

Ωρα 5.30 π.µ. : Ο Εόρτιος Όρθρος 

και η Μοναδική  Χριστουγεννιάτικη   Θεία  Λειτουργία

 

 

 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ • ΚΥΡΙΑΚΗ  1-1-12  

Η  Περιτοµή  του  Κυρίου Ιησού –Αγίου Βασιλείου. 

Θεία  Λειτουργία – ∆οξολογία –Ευλογία και διαµοίραση   

της  Ενοριακής  Βασιλόπιττας 
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                             ΤΑ  ΑΓΙΑ   ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

 

Ο  Εόρτιος  Όρθρος  και  η   Πανηγυρική   

     Θεία Λειτουργία- Η  Τελετή του   Μεγάλου  Αγιασµού
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Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ  ΜΑΣ: 
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Μοναδική  Χριστουγεννιάτικη   Θεία  Λειτουργία . 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6-1-12 

ΤΑ  ΑΓΙΑ   ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

Εόρτιος  Όρθρος  και  η   Πανηγυρική    

Η  Τελετή του   Μεγάλου  Αγιασµού . 
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Θα τα ξαναπούµε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012 στις 4.00 το απογευµα.
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