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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 

  
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ  

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
* * * 

 
Τιµιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα, 
 
Συµπορευόµενοι µέ τήν Παναγίαν Παρθένον, τήν ἐρχοµένην «ἀποτεκεῖν ἀπορ-

ρήτως» τόν προαιώνιον Λόγον, καί ἀτενίζοντες τήν ἑτοιµαζοµένην νά ὑποδεχθῇ τό Θεῖον 
Βρέφος Βηθλεέµ, ἰδού ἐφθάσαµεν καί πάλιν τά Χριστούγεννα, ἔµπλεοι αἰσθηµάτων 
εὐγνωµοσύνης πρός τόν Θεόν τῆς ἀγάπης. Ἡ πορεία πρός τήν µεγάλην ἑορτήν τῆς κατά 
σάρκα Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσµου ἦτο ἐφέτος διαφορετική ὡς πρός τάς ἐξωτερι-κάς 
συνθήκας, λόγῳ τῆς σοβούσης πανδηµίας. Καί ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, ἡ συµµετοχή τῶν 
πιστῶν εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας, ἡ ποιµαντική µέριµνα καί ἡ καλή µαρτυρία ἐν τῷ κόσµῳ, 
ὑπέστησαν τάς συνεπείας τῶν ὑγειονοµικῶν περιορισµῶν. Πάντα ταῦτα ὅµως δέν ἀφοροῦν 
εἰς τήν ἐσωτάτην σχέσιν τοῦ χριστωνύµου λαοῦ µέ τόν Χριστόν, εἰς τήν πίστιν εἰς τήν 
πρόνοιαν Αὐτοῦ καί τήν ἀφοσίωσιν εἰς τό «ἕν, οὗ ἐστι χρεία»1. 

Εἰς τάς ἐκκοσµικευµένας κοινωνίας, τά Χριστούγεννα ἔχουν ἀποχρωµατισθῆ, 
κατέστησαν ἡ ἑορτή τῆς ἐπιδεικτικῆς καταναλώσεως καί τῆς κοσµικότητος, χωρίς ὑποψίαν 
ὅτι κατά τήν ἁγίαν ταύτην ἡµέραν τιµῶµεν τό «ἀεί µυστήριον»2 τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. 
Ὁ χριστιανοπρεπής ἑορτασµός τῶν Χριστουγέννων ἀποτελεῖ σήµερον πρᾶξιν ἀντιστάσεως 
εἰς τήν ἐκκοσµίκευσιν τῆς ζωῆς καί εἰς τήν ἐξασθένησιν ἤ καί νέκρωσιν τῆς αἰσθήσεως διά τό 
µυστήριον. 

Ἐν τῇ σαρκώσει τοῦ Λόγου ἀποκαλύπτεται τό περιεχόµενον, ἡ κατεύθυνσις καί ὁ 
σκοπός τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Ὁ παντέλειος Θεός ὑπάρχει ὡς τέλειος ἄνθρωπος, διά νά 
δυνηθῶµεν νά ὑπάρξωµεν «µέ τόν τρόπον τοῦ Θεοῦ». «Ὁ Θεός γάρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡµεῖς 
θεοποιηθῶµεν»3. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι, κατά τήν βαθυστόχαστον ἔκφρασιν τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «θεός κεκελευσµένος»4, «ζῶον θεούµενον»5. Αὐτή εἶναι ἡ ὑψίστη 
τιµή πρός τόν ἄνθρωπον, ἡ ὁποία ἀποδίδει εἰς τήν ὕπαρξίν του ἀνυπέρβλητον ἀξίαν. Ἐν 
Χριστῷ, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται εἰς τήν σωτηρίαν. Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος 

 
1 Πρβλ. Λουκ. ι’, 42.  
2 Μαξίµου τοῦ Ὁµολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά καί Οἰκονοµικά περί ἀρετῆς καί κακίας, ἑκατοντάς πρώτη, 
ΙΒ’, PG 90, 1184. 
3 Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Περί ἐνανθρωπήσεως, 54. 
4 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Εἰς τόν Μέγαν Βασίλειον Ἐπιτάφιος, PG 36, 560.  
5 Τοῦ αὐτοῦ, Λόγος ΜΕ’, Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα, PG 36, 632. 
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οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ˙ πάντες γάρ ὑµεῖς εἷς 
ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», θεολογεῖ θεοπνεύστεως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος6. Πρόκειται περί µιᾶς 
καθοριστικῆς ἀνατροπῆς εἰς τόν χῶρον τῆς ἀνθρωπολογίας, εἰς τήν ἱεράρχησιν τῶν ἀξιῶν, 
εἰς τήν θεώρησιν τοῦ ἤθους. Ἔκτοτε, ὅστις θίγει τόν ἄνθρωπον, στρέφεται κατά τοῦ Θεοῦ. 
«Οὐδέν γάρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καί φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός»7.  

Χριστούγεννα εἶναι ὅλη ἡ θεανθρωπίνη ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὁ Χριστός 
διηνεκῶς βιοῦται ὡς ὁ Ἦν, ὁ Ὦν καί ὁ Ἐρχόµενος. Ὁ «ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός» εἶναι ὁ «ἐν 
τοῖς κόλποις τοῦ Πατρός», τό παιδίον Ἰησοῦς εἶναι ὁ σταυρωθείς, ἀναστάς καί ἐν δόξῃ 
ἀναληφθείς εἰς τούς οὐρανούς, ὁ δίκαιος κριτής καί ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης. Αὐτό τό ἀνέκ-
φαντον µυστήριον δοξάζοµεν ἐν ψαλµοῖς καί ὕµνοις, αὐτό διακονοῦµεν, διακονηθέντες καί 
διακονούµενοι συγχρόνως ὑπ᾿ αὐτοῦ. Αὐτό διετύπωσε θεοπνεύστως, «ἑποµένη τοῖς Ἁγίοις 
Πατράσιν», ἡ ἐν Χαλκηδόνι Δ’ Οἰκουµενική Σύνοδος. Τό «δόγµα τῆς Χαλκηδόνος», τόν ὑπέρ 
λόγον καί ἔννοιαν τρόπον τῆς προσλήψεως τῆς σαρκός τοῦ κόσµου ὑπό τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, 
«ψάλλει» διά τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἐκφραστικῆς, τῆς ὀργανώσεως τοῦ ἱεροῦ χώρου, τοῦ 
ἐντυπωσιακοῦ τρούλλου, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζει τήν τά πάντα συνέχου-σαν θείαν 
φιλανθρωπίαν καί συνάπτει τά οὐράνια καί τά ἐπίγεια, διά τῶν εἰκόνων καί τοῦ διακόσµου, 
διά τῆς µοναδικῆς θεολογικῆς γλώσσης τῆς ἐκπάγλου φωτοχυσίας, ὁ πανίερος ναός τῆς τοῦ 
Θεοῦ Σοφίας ἐν τῇ Πόλει τῶν Πόλεων, τό καύχηµα τῆς Ὀρθο-δοξίας καί τό κλέϊσµα τῆς 
οἰκουµένης. 

Ἐν µέσῳ περιστάσεων καί θλίψεων πολλῶν, ἠχεῖ σήµερον ἡ λιγυρά φωνή τοῦ 
«ἀγγέλου Κυρίου», τοῦ «εὐαγγελιζοµένου χαράν µεγάλην... παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ἡµῖν 
σήµερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος»8. Ἑορτάζοµεν τά Χριστούγεννα, προσευ-χόµενοι διά 
τούς ἐν κινδύνοις καί ἀσθενείαις ἀδελφούς ἡµῶν. Θαυµάζοµεν τήν αὐτοθυσίαν τῶν ἰατρῶν 
καί τῶν νοσηλευτῶν καί πάντων τῶν συµβαλλόντων εἰς τήν ἀντιµετώπισιν τῆς πανδηµίας. 
Χαίροµεν διαπιστοῦντες, ὅτι ὁ ἀσθενῶν προσεγγίζεται ὑπ᾿ αὐτῶν ὡς ἱερόν πρόσωπον καί 
δέν µετατρέπεται εἰς ἀριθµόν, περιστατικόν, ἀντικείµενον, ἀπρόσωπον βιολογικήν µονάδα. 
Ὡς ἐλέχθη προσφυέστατα, ἡ «λευκή µπλούζα» τῶν ἰατρῶν εἶναι «ἕνα ἄσπρο ράσο», 
ἐκφράζει τήν παραίτησιν ἀπό τό «ἐµόν» χάριν τοῦ ἀδελφοῦ, τό «ζητεῖν τά τοῦ ἑτέρου»9, τήν 
ὁλικήν ἀφιέρωσιν εἰς τόν πάσχοντα. Εἰς αὐτό τό «ἄσπρο ράσο» καί εἰς τό ράσον τοῦ 
κληρικοῦ, σύµβολον ἀµφότερα θυσίας καί διακονικοῦ πνεύµατος, ἡ ἔµπνευσις καί ἡ 
κινητήριος δύναµις εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε δῶρον τῆς θείας χάριτος, ποτέ 
ἀποκλειστικῶς ἰδικόν µας κατόρθωµα. 

Ἡ ἐπικίνδυνος πανδηµία ἐκλόνισε πολλά αὐτονόητα, ἀπεκάλυψε τά ὅρια τοῦ 
τιτανισµοῦ τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ» καί ἀνέδειξε τήν δύναµιν τῆς ἀλληλεγγύης. 
Ὁµοῦ µέ τήν ἀδιαµφισβήτητον ἀλήθειαν, ὅτι ὁ κόσµος µας ἀποτελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά 
προβλήµατά µας εἶναι κοινά, καί ἡ λύσις των ἀπαιτεῖ σύµπραξιν καί συµπόρευσιν, 
ἀνεδείχθη ἐξόχως ἡ ἀξία τῆς προσωπικῆς συµβολῆς, τῆς ἀγάπης τοῦ Καλοῦ Σαµαρείτου, ἡ 
ὁποία ὑπερβαίνει τό ἀνθρώπινον µέτρον. Ἡ Ἐκκλησία συµπαρίσταται ἐνεργῶς, ἔργῳ καί 
λόγῳ, πρός τούς ἐµπεριστάτους ἀδελφούς καί προσεύχεται διά τήν ἐνίσχυσιν αὐτῶν, τῶν 
συγγενῶν καί τῶν ὑπευθύνων διά τήν περίθαλψιν, διακηρύττουσα συγχρόνως, ὅτι ἡ 

 
6 Γαλ. γ’, 28.   
7 Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ’, PG 150, 649. 
8 Λουκ. β’, 9-11. 
9 Α’ Κορ. ι’, 24. 
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θεραπεία τοῦ ἀσθενοῦς, ὡς προσωρινή νίκη ἐπί τοῦ θανάτου, παραπέµπει εἰς τήν ἐν Χριστῷ 
ὑπέρβασιν καί τελικήν κατάργησιν αὐτοῦ.  

Δυστυχῶς, ἡ ὑγειονοµική κρίσις δέν ἐπέτρεψε τήν ἀνάπτυξιν τῶν δράσεων, αἱ ὁποῖαι 
εἶχον προβλεφθῆ διά τό 2020, «ἔτος ποιµαντικοῦ ἀνακαινισµοῦ καί ὀφειλετικῆς µερίµνης διά 
τήν νεολαίαν». Ἐλπίζοµεν, ὅτι κατά τό ἐπερχόµενον ἔτος θά καταστῇ δυνατή ἡ 
πραγµατοποίησις τῶν προγραµµατισθεισῶν ἐκδηλώσεων διά τήν νέαν γενεάν. Γνωρίζοµεν 
ἐκ πείρας ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον οἱ νέοι καί αἱ νέαι προσεγγισθοῦν µέ κατανόησιν καί ἀγάπην, 
ἀποκαλύπτουν τάς δηµιουργικάς των δυνάµεις καί συµµετέχουν µέ ἐνθουσια-σµόν εἰς τά 
δρώµενα. Τελικῶς, ἡ νεότης εἶναι µία ἰδιαιτέρως «θρησκευτική» περίοδος τῆς ἀνθρωπίνης 
ζωῆς, µέ ὄνειρα, ὁράµατα καί βαθείας ὑπαρξιακάς ἀναζητήσεις, µέ ζῶσαν τήν ἐλπίδα ἑνός 
νέου κόσµου ἀδελφοσύνης. Αὐτήν τήν «καινήν κτίσιν»10, τούς «καινούς οὐρανούς καί γῆν 
καινήν ... ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ»11, εὐαγγελίζεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, αὐτήν 
εἰκονίζει ἐν τῇ πορείᾳ πρός τά Ἔσχατα. 

 
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί εὐλογηµένα τέκνα,  
 
Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁ ἄνθρωπος ἀνακαινοῦται ὅλος, δέν «βοηθεῖται» ἁπλῶς, ἀλλά 

«ἀληθεύει», βιώνει τόν ἔνθεον προορισµόν του. Ὡς διεκήρυξεν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος 
τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τήν Ἐκκλησίαν «ἕκαστος ἄνθρωπος ἀποτελεῖ µοναδικήν ὀντότητα, 
προωρισµένην εἰς προσωπικήν κοινωνίαν µετά τοῦ Θεοῦ»12. Ἔχοµεν τήν θεόσδοτον 
βεβαιότητα, ὅτι ὁ παρών βίος δέν εἶναι ὁλόκληρος ἡ ζωή µας, ὅτι τό κακόν καί αἱ 
ἀρνητικότητες δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν. Ὁ Σωτήρ ἡµῶν δέν εἶναι 
ἕνας «ἀπό µηχανῆς Θεός», ὁ ὁποῖος παρεµβαίνει καί ἐξαφανίζει τά δεινά, ἐνῶ ταυτοχρόνως 
καταλύει τήν ἐλευθερίαν µας, ὡσάν αὕτη νά ἦτο «καταδίκη», ἐκ τῆς ὁποίας χρήζοµεν 
ἀπαλλαγῆς. Δι᾿ ἡµᾶς τούς Χριστιανούς ἰσχύει τό ἀπαράµιλλον Πατερικόν: «Βουλοµένων 
γάρ, οὐ τυραννουµένων τό τῆς σωτηρίας µυστήριον»13. Ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας 
δοκιµάζεται διά τοῦ Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὁδός πρός τήν Ἀνάστασιν. 

Ἐν τῷ πνεύµατι τούτῳ, συνεορτάζοντες µετά πάντων ὑµῶν ἐν θεαρέστῳ φρονή-µατι 
τά Χριστούγεννα καί τάς λοιπάς ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαηµέρου, εὐχόµεθα ἐκ τοῦ ἱεροῦ 
ἡµῶν Κέντρου τοῦ Φαναρίου, ὅπως ὁ συγκαταβάς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτήρ χαρίζηται 
ὑµῖν ὑγιείαν, τήν πρός ἀλλήλους ἀγάπην, προκοπήν ἐν παντί ἔργῳ ἀγαθῷ, καί πᾶσαν 
ἄνωθεν εὐλογίαν, ἐν τῷ ἀνατέλλοντι νέῳ ἔτει καί ἐν πάσαις ταῖς ἡµέραις τῆς ζωῆς ὑµῶν. 
Γένοιτο!                    

         Χριστούγεννα ‚βκ’ 
        † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑµῶν 

 
-------------------------------------------- 
Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστου-γέννων, µετά τό Ἱερόν 
Εὐαγγέλιον. 

 
10 Β’ Κορ. ε’, 17.  
11 Β’ Πέτρ. γ’, 13. 
12 Ἐγκύκλιος, § 12. 
13 Μαξίµου τοῦ Ὁµολογητοῦ, Εἰς τήν προσευχήν τοῦ Πάτερ ἡµῶν, PG 90, 880.  


