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Ἀριθµ. Πρωτ. 725 
 
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 
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ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
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 Τιµιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς, 
 Προσφιλέστατα τέκνᾳ ἐν Κυρίῳ, 
 
 Ἑορτάζει σήµερον ἡ Ἁγία Ἐκκλησία τήν κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ 
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό «ξένον καί παράδοξον» µυστήριον, τό «ἀποκεκρυµµένον ἀπό τῶν 
αἰώνων καί τῶν γενεῶν» (Κολ. α’, 26). Ἐν Χριστῷ ἀποκαλύπτεται ὁριστικῶς ἡ ἀλήθεια περί 
τοῦ Θεοῦ καί περί τοῦ ἀνθρώπου, ὡς θεολογικώτατα ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας: 
«Ἄνθρωποι µέν κατά φύσιν ἡµεῖς, αὐτός δέ εἰς τό παρά φύσιν διά φιλανθρωπίαν 
καταδραµών, γέγονεν ἄνθρωπος. Δοῦλοι Θεοῦ κατά φύσιν ἡµεῖς ὡς ποιήµατα· δοῦλος 
ἐχρηµάτισε καί αὐτός εἰς τό παρά φύσιν ἐνεχθείς, ὅτε γέγονεν ἄνθρωπος. Ἀλλά καί τό 
ἐναντίον, Θεός κατ᾿ οὐσίαν αὐτός· θεοί καί ἡµεῖς εἰς τό παρά φύσιν ἀναβαίνοντες διά τήν 
χάριν· ἄνθρωποι γάρ· Υἱός κατά φύσιν αὐτός· υἱοί καί ἡµεῖς κατά θέσιν, ὡς εἰς ἀδελφότητα 
τήν πρός αὐτόν κεκληµένοι»1. 
 «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς» (Ἰωάν. η’, 32). Ὁ Κύριος 
ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν ιδ’ 6), εἶναι ὁ ἐλευθερωτής 
τοῦ ἀνθρώπου «ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου». Δέν ὑπάρχει ζωή καί ἐλευθερία χωρίς τήν 
Ἀλήθειαν ἤ ἐκτός τῆς Ἀληθείας. Τό νά δίδωµεν εἰς τήν ζωήν µας ὅ,τι νόηµα ἐπιθυµοῦµεν 
δέν εἶναι ἐλευθερία, ἀλλά ἡ σύγχρονος ἐκδοχή τοῦ προπατορικοῦ ἁµαρτήµατος, ὁ 
αὐτοεγκλεισµός τοῦ ἀνθρώπου εἰς µίαν αὐτάρκη καί αὐτάρεσκον αὐτονοµίαν, χωρίς 
αἰσθητήριον διά τήν ἀλήθειαν ὡς σχέσιν µέ τόν Θεόν καί µέ τόν συνάνθρωπον. Τά 
Χριστούγεννα εἶναι καιρός αὐτογνωσίας, κατανοήσεως τῆς διαφορᾶς µεταξύ «Θεανθρώ-
που» καί «ἀνθρωποθεοῦ», συνειδητοποιήσεως τῆς σωτηριώδους χριστιανικῆς διδασκαλίας: 
«Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγοµεν, ἀλλά Θεόν ἐνανθρωπήσαντα»2. 
 Τό εὐάγγελον µήνυµα τῶν Χριστουγέννων συνηχεῖ ἐφέτος µέ τά τύµπανα τοῦ 
πολέµου καί τήν κλαγγήν τῶν ὅπλων εἰς τήν Οὐκρανίαν, ἡ ὁποία ὑφίσταται τάς δεινάς 
συνεπείας µιᾶς ἰταµῆς καί ἀδίκου εἰσβολῆς. Ὅλοι οἱ πόλεµοι εἶναι δι᾿ ἡµᾶς τούς Χριστιανούς 
ἀδελφοκτόνοι καί ἐµφύλιοι, εἶναι, ὡς διεκήρυξεν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς 

 
1 Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἡ Βίβλος τῶν Θησαυρῶν περί τῆς Ἁγίας καί Ὁµοουσίου Τριάδος, PG 75, 561. 
2 Ἰωάννου Δαµασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, PG 94, 988. 
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Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, «ἀπόρροια τοῦ ἐν τῷ κόσµῳ κακοῦ καί τῆς ἁµαρτίας»3. Εἰς τήν 
περίπτωσιν τῆς Οὐκρανίας ἰσχύουν προσέτι τά λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ περί 
τῶν συγχρόνων αὐτῷ αἱµατηρῶν συγκρούσεων εἰς τήν Θεσσαλονίκην µεταξύ Ὀρθοδόξων, 
«κοινήν πλουτούντων µητέρα τήν ἱεράν Ἐκκλησίαν καί τήν εὐσέβειαν, ἧς ἀρχηγός καί 
τελειωτής Χριστός ὁ τοῦ Θεοῦ γνήσιος Υἱός, ὅς ἡµῶν οὐ Θεός µόνον, ἀλλά καί ἀδελφός 
εὐδόκησεν εἶναι, καί Πατήρ»4. 
 Εἰς τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἐτελέσθη ἡ «ἀνακεφαλαίωσις» τῶν πάντων, ἡ ἀνάδειξις 
τῆς ἑνότητος τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἡ 
διάνοιξις τῆς ὁδοῦ πρός τό «καθ᾿ ὁµοίωσιν», καί ἀπεκαλύφθη ἡ εἰρήνη «ἡ ὑπερέχουσα πάντα 
νοῦν» (Φιλ. δ’, 7). Ὁ Χριστός εἶναι «ἡ εἰρήνη ἡµῶν» (Ἑφεσ. β’, 14), καί εἰς Αὐτόν εἶναι 
ἀφιερωµένος ὁ ἱστορικός καί ἐµβληµατικός Ἱερός Ναός τῆς «Ἁγίας Εἰρήνης» εἰς τήν Πόλιν 
τοῦ Κωνσταντίνου. 
 Ὁ Σωτήρ ἡµῶν µακαρίζει τούς «εἰρηνοποιούς», ὅτι «υἱοί Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 
ε’, 9), προβάλλει τήν ἰδέαν τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀγάπης ἀκόµη καί πρός τούς ἐχθρούς. Ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὔχεται εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν «ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης» καί 
«ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου». «Τήν σήν εἰρήνην καί τήν σήν ἀγάπην χάρισαι 
ἡµῖν, Κύριε ὁ Θεός ἡµῶν· πάντα γάρ ἀπέδωκας ἡµῖν», αἰτούµεθα δοξάζοντες τόν Δοτῆρα 
παντός ἀγαθοῦ κατά τήν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἡµεῖς, οἱ ὁποῖοι 
παρελάβοµεν παρά τοῦ Θεοῦ τά πάντα, ὀφείλοµεν, ὡς ἐξόχως εὐεργετηθέντες, νά 
ἀγωνιζώµεθα διά τήν εἰρήνην περισσότερον ἀπό τούς λοιπούς ἀνθρώπους, κατά τό 
Βιβλικόν: «Παντί δέ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολύ καί ζητηθήσεται παρ᾿ αὐτοῦ» (Λουκ. ιβ’, 48). Ἐν τῇ 
ἐννοίᾳ ταύτῃ, ὅσα, ἀντιθέτως πρός τήν ἀρχήν αὐτήν, πράττονται ὑπό Χριστιανῶν δέν 
βαρύνουν τόν Χριστιανισµόν, ἀλλά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δροῦν κατά παράβασιν τῶν θείων 
προσταγµάτων. 

Ποτέ εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ εἰρήνη µεταξύ τῶν λαῶν δέν ὑπῆρξεν 
αὐτονόητος κατάστασις, ἀλλά ἦτο πανταχοῦ καί πάντοτε ἀποτέλεσµα ἐµπνευσµένων 
πρωτοβουλιῶν, γενναιότητος καί αὐτοθυσίας, αντιστάσεως εἰς τήν βίαν καί ἀπορρίψεως τοῦ 
πολέµου ὡς µέσου λύσεως διαφορῶν, διαρκής ἀγών διά τήν δικαιοσύνην καί τήν προστασίαν 
τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Ἡ συµβολή των εἰς τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν 
ἀποτελεῖ πρώτιστον κριτήριον τῆς ἀξιοπιστίας τῶν θρησκειῶν. Ἀναµφιβόλως, εἰς τάς 
θρησκευτικάς παραδόσεις ὑπάρχουν κίνητρα ὄχι µόνον διά τήν ἐσωτερικήν εἰρήνην, ἀλλά 
καί διά τήν προαγωγήν καί τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς εἰρήνης τῆς κοινωνίας, διά τήν ὑπέρβασιν 
τῆς ἐπιθετικότητος εἰς τάς σχέσεις τῶν ἀτόµων καί τῶν λαῶν. Τό γεγονός αὐτό εἶναι 
ἰδιαιτέρως σηµαντικόν εἰς τήν ἐποχήν µας, κατά τήν ὁποίαν προβάλλεται ἡ ἄποψις ὅτι ἡ 
εἰρήνη θά προέλθῃ ὡς ἀποτέλεσµα τῆς οἰκονοµικῆς ἀναπτύξεως, τῆς ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ 
ἐπιπέδου, τῆς προόδου τῆς ἐπιστήµης καί τῆς τεχνολογίας, διά µέσου τῆς ψηφιακῆς 
ἐπικοινωνίας καί τοῦ διαδικτύου. Ἔχοµεν τήν βεβαιότητα, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ 
εἰρήνη τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισµῶν, χωρίς τήν εἰρήνην τῶν θρησκειῶν, χωρίς τόν διάλογον 
καί τήν συνεργασίαν των. Ἡ πίστις εἰς Θεόν ἐνισχύει τόν ἀγῶνα δι᾿ ἕνα κόσµον εἰρήνης καί 
δικαιοσύνης, ἀκόµη καί ὅταν ἡ προσπάθεια αὐτή εὑρίσκεται ἐνώπιον ἀνυπερβλήτων, κατ᾿ 
ἄνθρωπον, ἐµποδίων. Πάντως, εἶναι άπαράδεκτον, ἐκπρόσωποι θρησκειῶν νά κηρύσσουν 
φανατισµόν καί νά ἀναρριπίζουν τήν φλόγα τοῦ µίσους. 

 

 
3 Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσµον, Δ’, 1. 
4 Γρηγορίου Παλαµᾶ, Περί τῆς πρός ἀλλήλους εἰρήνης, PG 151, 10. 
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Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί καί ἀγαπητά τέκνα, 
 
Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε, Χριστός ἐπί γῆς· 

ὑψώθητε! Στοιχοῦντες τῇ προτροπῇ τοῦ Ἁγίου προκατόχου τῆς ἡµῶν Μετριότητος εἰς τόν 
Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἄς ἑορτάσωµεν 
τήν γενέθλιον ἡµέραν τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσµου ἐν πνευµατικῇ εὐφροσύνῃ, «µή κοσµικῶς, 
ἀλλ᾿ ὑπερκοσµίως», φεύγοντες «πᾶν τό περιττόν καί ὑπέρ τήν χρείαν· καί ταῦτα πεινώντων 
ἄλλων καί δεοµένων, τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ τε καί κράµατος»5. Εὐχόµεθα πρός πάντας 
ὑµᾶς, κατανυκτικόν καί δοξολογικόν Ἅγιον Δωδεκαήµερον, τό ὁποῖον εἶναι ὄντως πλήρωµα 
χρόνου καί ἀκτίς τοῦ φωτός τῆς αἰωνιότητος. Εἴθε τό ἐπερχόµενον 2023 νά ἀποδειχθῇ, 
εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ δι᾿ ἡµᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν 
σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου, περίοδος εἰρήνης, ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης, ἀληθής ἐνιαυτός 
τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου. 

Ἔτη πολλά καί εὐλογηµένα!  
Χριστούγεννα ‚βκβ’ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑµῶν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
5 Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, PG 36, 316. 


