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Μέσα από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης και
ειδικά των δύο Ευαγγελιστών  Ματθαίου και Λουκά και των
επίσης μη χριστιανών ιστορικών του 1ου και 2ου αιώνα,
Ιώσηπου, Τάκιτου, Σουητώνιου και Πλίνιου του Νεότερου,
όπως και των σοφιστών και ιστορικών συγγραφέων:
Θαλλού, Κέλσου του Αλεξανδρινού, του Σεραπίωνος και του
Λουκιανού, κανείς άλλος δεν αναφέρεται  για τα σχετικά με
με την γέννηση του Ιησού Χριστού.

Η λέξη Ιησούς, προέρχεται από την αραμαϊκή λέξη
Γιεσούα, που και αυτή με την σειρά της προέρχεται από την
Εβραϊκή λέξη Γεχοσούα που σημαίνει:<< Ο Γιαχβέ είναι
σωτηρία>>. Ο Ιησούς γεννήθηκε μεταξύ  7 και 4 π.χ.  στις
12 Νοεμβρίου στην Βηθλεέμ της Επαρχίας Ιουδαίας κοντά
στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με διάφορους επιστημονικούς
υπολογισμούς. Η γέννησή του από την Παρθένο Μαρία
κατά θαυμαστό και ξεχωριστό τρόπο, χωρίς την συμβολή
ανδρός, αλλά με τη κατά σάρκα γέννηση με θαυματουργό
δύναμη του Θεού εορτάζεται την 25 Δεκεμβρίου, όπως
καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα με το νέο ημερολόγιο και την 6η
Ιανουαρίου, κατά το παλαιό ημερολόγιο.

Το γεγονός της γέννησης διαδραματίστηκε, όταν ήταν
βασιλιάς της Ιουδαίας ο Ηρώδης ο Μέγας, ηγεμόνας της
Συρίας ο Κυρήνιος και αυτοκράτορας της Ρώμης ο Οκτα-



βιανός Αύγουστος. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας διέταξε να
γίνει απογραφή σε όλη την επικράτεια, γι¨αυτό και ο
μνήστορας Ιωσήφ πήρε την ετοιμόγεννη Μαρία και
μετέβησαν από την Ναζαρέτ που διέμεναν στην Βηθλεέμ,
για να απογραφούν. Εκεί γεννήθηκε ο Χριστός, φτωχικά
μέσα σε μία φάτνη των ζώων, γιατί δεν υπήρχε λόγω της
απογραφής και του κόσμου, άλλο κατάλυμα.
Στο Σύμβολο της Πίστεως ομολογούμε:<< δι’ ημάς τους
ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα
εκ των ουρανών…>>δηλ. κατήλθε από τους Ουρανούς ως
Υιός και Λόγος του Θεού κι έγινε άνθρωπος όπως εμείς,  για
να μας σώσει από την φθορά και τον θάνατο.
Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τον Υιό του Θεού που σαρκώ-
θηκε και έγινε άνθρωπος. Ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση
μας, για να την αγιάσει και να την θεώσει. Ο Μέγας Αθανά-
σιος μας λέγει ότι: << Ενηνθρώπησεν, ίνα θεώση τον
άνθρωπον>>δηλ. έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρ-
ωπο θεό. Ο Υιός του Θεού από τον ουρανό ψηλά κατέβηκε
στη γη χαμηλά, για να πάρει τον άνθρωπο από τα χαμηλά
και να τον ανεβάσει ψηλά!
Ο Ιησούς μέχρι την ηλικία των 30 ετών έμεινε με τους γονείς
του και δούλευε με τον μνήστορα της Παναγίας και μητέρας
του Ιωσήφ, ως ξυλουργός. Μετά την ηλικία αυτή και αφού
βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και έμεινε στην
έρημο για σαράντα μέρες, άρχισε να διδάσκει επιλέγοντας
συγχρόνως και τους συνεργάτες του, τους μαθητές του.
Πάντα σύμφωνα με τους ευαγγελιστές, ο Ιησούς κήρυξε
στον κόσμο της υπαίθρου, στις συναγωγές, ακόμη και στο
ναό των Ιεροσολύμων, κάνοντας πολλά θαύματα. Μίλησε
για πολλά πράγματα και ιδέες επαναστατικές για εκείνη την
εποχή, πάντα βασισμένες στην αγάπη, την ειρήνη και την



ταπείνωση. Μέσα από την καθαρότητα του λόγου Του
πάντοτε έλεγε: << Ου γαρ ήλθον ίνα κατακρίνω τον
κόσμον, αλλ΄ίνα σώσω τον κόσμον>> δηλ.δεν ήρθα να
κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Ο Χριστός ενώ
καταδίκαζε την αμαρτία, ως ο μόνος αναμάρτητος, τον
αμαρτωλό τον αγκάλιαζε ως τραυματισμένο και ταλαι-
πωρημένο αδελφό. Προσπαθούσε πάντα να ακούσει την
πιο βαθιά κραυγή του μέσα στην νύχτα της ζωής…
Στην επί του Όρους ομιλία μίλησε για την ειρήνη,την αγάπη,
την κατανόηση, την ανάσταση των νεκρών κατά την 2α
Παρουσία, την προδοσία και τέλος την σταύρωση Του, την
Ανάστασή Του και την ανάληψή Του στους ουρανούς!

Μέσα στην αντάρα και την σκοτεινιά των ημερών μας,
η γέννηση του Θείου βρέφους που θα γιορτάσουμε σε λίγες
ημέρες, είναι μια ελπίδα για τον χριστιανισμό και μια απολύ-
τρωση για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι η αρχή μιας
καινούργιας ζωής και ενός καινούργιου κόσμου. Με την
γέννησή Του ο Χριστός ήρθε να φωτίσει τις ψυχές των
ανθρώπων και να τις κάνει: φωτεινές, ειρηνικές, ελεύ-
θερες και ελπιδοφόρες…..Να τις λυτρώσει  και να τις
γεμίσει αγάπη, ειρήνη, ταπείνωση, αγαθοσύνη, καλο-
σύνη, επιείκεια, συγνώμη, πολιτισμό και γιατί όχι η
Γέννηση Του να είναι ελπίδα <<ζωής και ειρήνης>> σε
όλο τον κόσμό, με το τέλος κάθε παραβατικότητας και
ένοπλης αντιπαράθεσης!

Η καταναλωτική κοινωνία μας, μέσω της τεχνολογίας
και των μαζικών μέσων παραπληροφόρησης και αποχαύ-
νωσης που καλλιεργούν έντεχνα την αποξένωση από τον
Χριστό και χύνουν δηλητήριο της αποχριστιανοποίησης
στην κοινωνία μας. Έχει ξεφύγει από τα πολιτισμένα όρια
του λογικού και εφικτού. Παντού επικρατεί η ύλη, το ψέμα,



βασιλεύει η αδικία και κυριαρχεί το σκοτάδι. Στο όνομα του
<<αγίου Μαμαινά>>τον θεό του χρήματος, αρχές και αξίες
ποδοπατήθηκαν. Η λατρεία του εγκληματικού Εγώ και η
αδιαφορία του Εμείς έγινε κανόνας! Ενώ οι στέγες των
διαμερισμάτων που μένουμε είναι τόσο κοντά, αλλά οι
καρδιές μας τόσο απόμακρες!

Ο ερχομός του Χριστού μας στη γη, είχε απώτερο
σκοπό να αφυπνίσει τον άνθρωπο και να του συστήσει
τον Πατέρα και Κύριο μας. <<Ο προαιώνιος Λόγος του
Θεού, ο Τρυφερός Κρίνος γεννιέται στη Θεία Σπηλιά,
όπου άστραψε το λαμπερό φως του αστέρα, άστεγος
και άοϊκος και τοποθετείται ως βρέφος σε φάτνη, για να
μας δείξει την ταπείνωση>>, κατά τον Άγιο Γρηγόριο
τον Παλαμά.
Και ενώ οι καμπάνες κτυπούν <<ραγισμένες>> καλώντας
τους αλλοτριωμένους χριστιανούς στην γέννηση του Θείου
Βρέφους, πολλοί επιστρέφουν εξαντλημένοι από την τρέλα
της νυχτερινής διασκέδασης με<<Χριστούγεννα χωρίς
Χριστό>>,την ίδια στιγμή που έξω υπάρχουν άνθρωποι και
παιδιά χωρίς οικογένεια, χωρίς στέγη, χωρίς ζεστό φαγητό
και οδηγούνται στα ναρκωτικά, την εγκληματικότητα και τις
ψυχικές παθήσεις. Και ως υποκριτές που είμαστε νιώθουμε
ωραία και χαμογελάμε χωρίς οίκτο και λέμε και ευχές
εκείθεν κακείθεν, ικανοποιημένοι επιδερμικά ότι κάνουμε το
καθήκον μας με κάποιες ελεημοσύνες ως χριστιανοί, με τον
ποιητή Γ. Βερίτη να μας φέρνει στο πνεύμα των ημερών με
έναν από τους στίχους του: <<....Κουρασμένοι στρατο-
κόποι, που σας είδαν τόσοι τόποι, που σας θόλωσαν το
μάτι καταιγίδα, ανεμοζάλη, δίψα, θλίψη, φόβος, μπόρα,
πάρτε και το μονοπάτι το φτωχό, που θα σας βγάλει
προς της Βηθλεέμ τη χώρα…>>



Επίκαιρο και διαχρονικό παράδειγμα υποκρισίας
σήμερα, είναι τα σχετικά με την ακρίβεια, που ενώ μας λένε
ότι είναι εισαγόμενη λόγω του εισαγόμενου κόστους
ενέργειας το οποίο οι πολιτικές μας ηγεσίες δημιούργησαν
με το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής
ρεύματος, δεν μας λένε τίποτα από την επίσημη πολιτεία για
την κερδοσκοπία που σπάει κόκκαλα με τα καπέλα στις
τιμές που οδηγεί τον κόσμο σε απόγνωση, ενώ είναι
εγχώρια, ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης, με
αυξήσεις 30- 120%.
Μαυραγορίτες έμποροι, μεσάζοντες και βιομήχανοι,που τα
θεωρούν όλα δικά τους, λυμαίνονται την αγορά και τον
κόσμο με την δικαιολογία του αυξημένου κόστους ενέργειας,
θεωρώντας το κράτος και τον φτωχό κόσμο ως λάφυρο, μη
μειώνοντας το περιθώριο κέρδους, παρακινούμενοι από
την παντελή έλλειψη ελέγχων από τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς, που βρίσκονται εδώ και τρία χρόνια σε
μανδραγόρειο ύπνο, ή πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων
τους.

Φωνάζουμε μεμονωμένα, ή μέσω των κοινωνικών
φορέων ότι οι νεοέλληνες δεν συνάπτουν γάμους, δεν
υπάρχουν γεννήσεις, υποφέρουμε από υπογεννητικότητα.
Εδώ ακόμη και στους Financial Times γίναμε αντικείμενο
έρευνας και σχολιασμού για την υποκρισία που καλύπτει
τους νέους μας από τους εκάστοτε κυβερνώντες, που
είναι αποκλεισμένοι από την αγορά ακινήτων για να
στήσουν το σπιτικό τους, που είναι αναγκασμένοι να
καλύπτουν το κόστος των αυξανόμενων ενοικίων, παρά τη
μικρή αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. Η έρευνα που
πραγματοποίησε το think tank Eteron τον Ιούνιο 2022
αποκάλυψε ότι το 47,9% των Ελλήνων από 18-44 ετών



πασχίζουν ή αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκιο! Οι τιμές
των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 30% ενώ τα ενοίκια
έχουν ανέβει κατά 50% τα τελευταία επτά χρόνια! Οφείλεται
δε στις βραχυχρόνιες μισθώσεις- ενοικιάσεις Airbnb σε
αντίθεση από ότι συμβαίνει στις άλλες πόλεις της Ευρώπης,
που εκεί οι νέοι έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα και καλύπ-
τουν τις εκεί αυξήσεις, αν υπάρχουν!

Δυστυχώς εδώ στη χώρα μας που γέννησε την δημο-
κρατία, η εκμετάλλευση ειδικά των νέων έγινε επιστήμη,
που πρέπει να συζητείται στα έδρανα των παγκοσμίων
οικονομικών φόρουμ. Έτσι έχουμε μισθούς Oυγκάντας
και τιμές Βρυξελλών! Προσπαθούμε με μία επιδοματική
λαϊκή πολιτική, να μειώσουμε την ανεργία και να περιωρί-
σουμε την ακρίβεια.
Το πακέτο στέγασης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ύψους
1,75 δις ευρώ, αν και είναι έστω και αργά προς την σωστή
κατεύθυνση, η στέγη θα παραμείνει απρόσιτη, όσο οι μισθοί
ειδικά των νέων παραμένουν προκλητικά σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, κάνοντας τους νέους να νιώθουν απογοήτευση για
τη χώρα που τους γέννησε και να αναζητούν εργασία και
αξιοπρεπείς αμοιβές σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Με αποτέ-
λεσμα τουλάχιστον 700.000 νέοι την τελευταία 15ετία να
έχουν εγκαταλείψει τη χώρας μας. Ίσως τα πιο έξυπνα
μυαλά, αναζητώντας τύχη και εργασία, σε όλο τον κόσμο
επιτείνοντας έτσι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας
που σε πενήντα χρόνια από τώρα θα είμαστε και επίσημα
μια χώρα γερόντων, ανοίγοντας την όρεξη και την βουλιμία
των γειτόνων μας Τούρκων να τολμήσουν να καλύψουν το
κενό από τον υπερπληθυσμό των 150 εκατομμυρίων που
θα είναι τότε, ενώ εμείς θα είμαστε 6,5 εκατομ. Στη Λέσβο



για παράδειγμα το 95% των παιδιών που γεννιούνται δεν
προέρχονται από ελληνικές οικογένειες!

Αγαπητοί φίλοι, αδελφοί Χριστιανοί, νοερά και ταπει-
νά, ας πάμε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ να ακούσουμε το:
<<Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώ-
ποις ευδοκία>>, <<Η Παρθένος σήμερον τον προαιώ-
νιον Λόγο, εν σπηλαίω έρχεται αποτεκείν απορρήτως.
Χόρευε η οικουμένη…>>και να πάρουμε μέσα μας τον
σωτήρα μας Χριστό για να απαλλαγούμε από τα τόσα
προβλήματα των ημερών μας και να λάβουμε: αγάπη,
ειρήνη, ταπείνωση, καλοσύνη, επιείκεια, πολιτισμό. Να
σταματήσουμε να έχουμε το βλέμμα στραμμένο συνεχώς
προς τα κάτω, που δεν αντικρίζουμε τίποτε άλλο εκτός από
<<το χώμα της γης>>, τα χρήματα και τα κάθε είδους υλικά
αγαθά. Είναι καιρός πια να μετανοήσουμε, ν΄αλλάξουμε
πλεύση και να ανακτήσουμε τον ορθό προσανατολισμό
μας, έχοντας ως μοναδική πυξίδα την πίστη μας προς τον
Σωτήρα Χριστό και ως χάρτη ασφαλή το Ευαγγέλιο του.
Ως ορθόδοξοι Έλληνες να εκτιμήσουμε την ορθοδοξία μας.
Να ζήσουμε στο φως. Να έχουμε την διάθεση του Θεού και
να αρνούμαστε το σκοτάδι στο οποίο μας οδηγούν οι
Οικουμενιστές, οι εχθροί του Χριστού!  Ας αντισταθούμε
σήμερα στο σκότος, γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά!
Χρόνια πολλά! Χρόνια καλά! Χρόνια ευτυχισμένα, σε
όλο τον κόσμο και πολλά πολλά χαμόγελα στα παιδιά!

Δεκέμβριος 2022     Ιωάννης   Καλάκος.


