
Χριστούγεννα και Νέον Έτος 

 

Θλίψη και αγανάκτηση μας δημιουργούν οι συνεχείς απειλές που υφιστάμεθα 
από τους αλλόθρησκους γείτονές μας, με προσβολές όχι μόνο των εθνικών μας δικαίων 
αλλά και με τη βεβήλωση των Ιερών Ναών μας, που αποτελούν παραδοσιακά σύμβολα 
της εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτότητας. Ταυτόχρονα η συνεχιζόμενη πολεμική α-
ναμέτρηση στην ευρύτερη περιοχή μας μεταξύ ορθοδόξων χριστιανικών λαών, σκορπά 
θάνατο και δυστυχία. Νικητές και σε αυτήν την αναμέτρηση θα είναι τα αδίσταχτα σκο-
τεινά οικονομικά κέντρα εξουσίας, για τα οποία η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια ουδε-
μία αξία έχουν. 

Θλίψη και ενοχές επίσης προξενούν και στην πατρίδα μας, η διάβρωση της παι-
δείας μας, η υπονόμευση του ιερού θεσμού του γάμου και της οικογένειας, η απαξίωση των 
θρησκευτικών και εθνικών μας πεποιθήσεων, θεσμών και συμβόλων, η διαρκώς αυξανό-
μενη παραβατικότητα όλο και μεγαλύτερης μερίδας των νέων μας, η ενδοοικογενειακή 
βία, οι βιασμοί, οι εκβιασμοί και οι κακοποιήσεις παιδιών.  

Παρά τη ζοφερή αυτή όμως ατμόσφαιρα και πάλι θα δούμε ανατέλλοντα τον «Ή-
λιον της Δικαιοσύνης» να φωτίζει το σκοτάδι μας, να αναπτερώνει τις ελπίδες μας και να 
διαλύει τα νέφη των πειρασμών και των δοκιμασιών μας. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε 
ότι για την παρακμή αυτή δεν φταίει μόνο το «κακό» που μπήκε στη ζωή μας, φταίμε και 
εμείς που ανοίξαμε την «κερκόπορτα» της ψυχής μας διότι καταργήσαμε τον Θεό μας και 
χαθήκαμε. 

Γι΄ αυτό, «Χριστός Γεννάται σήμερον» για να μας φωτίσει να βρούμε το δρόμο 
προς την ταπείνωση και το πετραχήλι το Άγιο. 

Γι΄ αυτό, ας μην αρκεστούμε φέτος στους λαμπερούς εορτασμούς και στους γρα-
φικούς συμβολισμούς .  

Γι΄ αυτό, ας ετοιμάσουμε την καρδιά μας με ταπείνωση να υποδεχθεί το Θείο Βρέ-
φος και τον θησαυρό της χάριτός Του. 

 Έτσι το φως της «ανατολής των ανατολών», θα διαλύσει κάθε ομίχλη στη ζωή 
μας, θα ηρεμήσει τη γενικευμένη αγωνία μας και θα ειρηνεύσει την σύγχυσή μας. 

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα 

 και  

ευτυχισμένο με υγεία το Νέον Έτος. 

Θεόκλητος Ρουσσάκης 

Αντγος εα 


