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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  106η  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 
 

Πρός 

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  

Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. 
 

 

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

 Χαρμόσυνη καί πάλι ἔφθασε ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν. 

Χριστούγεννα γιορτάζουμε σήμερα καί ὁ οὐρανός μέ τήν 

γῆ πανηγυρίζουν, γιατί ἦλθε μεταξύ τους ἡ συμφιλίωση, 

μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ὄντως, σωματωθείς ἀνέτειλε ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης! 

Σαρκώθηκε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς 

ἀειπαρθένου, Ἐκεῖνος πού ἦτο προσδοκία τῶν Ἐθνῶν! Μέ 

τήν ἔλευσή Του διελύθησαν τά σκοτάδια τῆς ἀγνωσίας τοῦ 

Θεοῦ καί τῆς εἰδωλολατρίας καί ἐξαφανίσθηκε ἡ φοβερή 

σκιά τοῦ θανάτου. 

 Κατέρχεται σήμερα ὁ Θεός καί ἀνυψώνεται ὁ 

ἄνθρωπος. Ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ εἰσέρχεται στήν 

ἀνθρώπινη ἱστορία καί πολιτογραφεῖται καί ἀπογράφεται 

μεταξύ τῶν ὑπηκόων, τῶν δούλων τοῦ Καίσαρος 



 - 2 - 

Αὐγούστου, πειθόμενος στό δόγμα τοῦ κοσμοκράτορος. 

Ταυτοχρόνως ἐλευθερώνει ἐμᾶς ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ 

ἀπανθρώπου τυράννου, τοῦ ἀπ' ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνου 

διαβόλου καί τήν θανατηφόρο ἁμαρτία. 

 Πτωχεύσας ὁ πλούσιος στό ἔλεος καί τήν ἀγάπη 

Κύριος καί Θεός μας, ἐπλούτισε ἐμᾶς, τούς ἀποδήμους τῆς 

χάριτός Του, ἀχαρίστους καί πονηρούς ἀνθρώπους καί 

ἔσχισε τό χειρόγραφο τῶν ἀρχαίων ὀφλημάτων μας. Μᾶς 

προσέλαβε καί μέσα ἀπό τήν ἕνωσή Του μέ τό χοϊκό 

ἐθεούργησε τό πρόσλημμα. Μᾶς ἀποκατέστησε στήν 

πρώτη μακαριότητα. Ἔσκυψε μέχρι κάτω στό χῶμα γιά 

ἐμᾶς καί μοιράστηκε μαζί μας τούς κόπους, τόν πόνο, τόν 

ἱδρῶτα, τήν ἀγωνία, τόν στεναγμό τῆς παρούσης ζωῆς καί 

αὐτόν ἀκόμη τόν θάνατο! 

 Σκοπός του, ἡ εἰς οὐρανούς ἀποκατάστασή μας! 

 Εὐεργέτης μας καί ἐλευθερωτής μας, δέν ἔπαυσε ποτέ 

νά μᾶς ἀναζητεῖ, κατεβαίνοντας, γιά τή σωτηρία μας, 

ἀκόμη καί μέχρι τόν Ἅδη! Ἡ ἀγάπη Του μᾶς ἀπελευθέρωσε 

καί μᾶς χάρισε τήν θεία υἱοθεσία, καθιστώντας μας κατά 

χάριν κληρονόμους Θεοῦ καί δικούς Του συγκληρονόμους. 

Γι' αὐτό χαιρόμαστε καί δικαιολογημένα πανηγυρίζουμε 

σήμερα, μαζί μέ ὁλόκληρη τήν δημιουργία, γιατί πλέον οἱ 

οὐρανοί εἶναι καί πάλι δικοί μας. 

 Ὡστόσο, φαίνεται ὅτι αὐτή ἡ δωρεά, ἡ ἐλευθερία μας, 

δηλαδή, δέν ἐκτιμᾶται ὅσο θά ἔπρεπε ἀπό ὅλους τούς 

ἀνθρώπους. Ἄλλοι δέν τήν κατανοοῦν καί ἄλλοι δέν 

ἠμποροῦν νά τήν ἀντέξουν. Προτιμοῦν ἕνα διαφορετικό 

καθοδηγητή καί κύριο. Κάποιον πού θά τούς ἐξασφάλιζε 

τήν εὐτυχία καί τήν εὐμάρεια ἐδῶ στήν γῆ, μέ παροχές 

ὑλικῶν κυρίως ἀγαθῶν καί ἀπολαύσεων. Αὐτές πού ὡς 

ἀσθμαίνων θηρευτής λαχταρᾶ νά ἀποκτήσει, μέ παντοίους 
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μάλιστα τρόπους. Κάποιον, πού θά τούς ἔδινε τήν δύναμη 

νά ὑπερισχύσουν καί νά δοξασθοῦν στό ἐδῶ καί τώρα. Τό 

νῦν καί ἀεί τῆς Ἐκκλησίας δέν τούς συγκινεῖ, φαντάζει 

οὐτοπικό καί ἄνευ ἀξίας! 

 Τί κρίμα, στ' ἀλήθεια, νά προτιμᾶ ὁ ἄνθρωπος τήν 

ἁπλή ἐπιβίωση ἀπό τήν αἰώνια καί τήν ὄντως ζωή! Καί 

μακαρία ζωή εἶναι αὐτή πού ἔχει σχέση μέ τόν 

φιλάνθρωπο Θεό. Μακρυά Του ὑπάρχει μόνον ὁ θάνατος, 

καί δή ὁ ἀτελεύτητος! Γι' αὐτό ὁ ἴδιος ὁ ἐνανθρωπήσας 

ἀληθινός Θεός μᾶς προέτρεψε νά ζητοῦμε πρῶτα ἀπ' ὅλα 

τή βασιλεία Του καί μᾶς ὑποσχέθηκε πώς καί ὅλα τά 

ἐγκόσμια μέ τήν δική Του πρόνοια δέν θά μᾶς λείψουν. 

 Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ φανέρωσε στόν κόσμο τόν 

ἀληθινό Θεό καί Σωτήρα. Ἀνέτειλε τό φῶς τό τῆς γνώσεως! 

Ἐκεῖνοι πού λάτρευαν τά ἄστρα καί τήν κτίση διδάχθηκαν 

νά προσκυνοῦν τόν κτίστη τῶν ἁπάντων καί ἀσφαλῶς νά 

μήν τοποθετοῦν στή θέση Του τά κτίσματα! Ἡ κατ’ ἐξοχήν 

γνώση καί σοφία εἶναι αὐτή. 

 Ὁ σαρκωθείς Θεός δέν ἔχει ἁπλῶς σοφία, ἀλλά εἶναι 

ἡ ὄντως σοφία! Καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διδάσκει πώς 

ἀρχή τῆς σοφίας εἶναι ὁ σεβασμός πρός τόν Κύριο. Μέ 

αὐτήν τήν βασική προϋπόθεση μαθαίνει ὁ ἄνθρωπος τί 

εἶναι ἀρεστό στόν Θεό καί σωτήριο γιά τόν ἴδιο. Σήμερα, 

ὡστόσο, μέ τήν ἁλματώδη πρόοδο στήν τεχνολογία ὁ 

ἄνθρωπος δέν ἐπιθυμεῖ τήν σοφία καί δέν πολυσυγκινεῖται 

μέ τήν οὐσιαστική γνώση. Προτιμᾶ τήν πληροφορία, πολύ 

συχνά τήν περιττή ἤ καί παντελῶς ἄχρηστη! 

 Ἔχει μάλιστα τήν δυνατότητα μέ τά ἠλεκτρονικά 

μέσα νά ἐπικοινωνεῖ σέ δευτερόλεπτα τῆς ὥρας μέ κάθε 

σημεῖο τῆς γῆς. Πλῆθος πληροφοριῶν τόν κατακλύζουν 

καί τόν καθιστοῦν ἐξαρτώμενο ἀπό τά ἴδια του τά 
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ἐπιτεύγματα. Μία ἁπλή παρατήρηση τῆς καθημερινῆς 

πραγματικότητος ἀρκεῖ γιά νά πείσει τόν ἀμφιβάλλοντα 

γιά τήν ὀρθότητα αὐτῆς τῆς θέσεως. 

 Εἶναι, λοιπόν, ἀνάγκη νά ἐκτιμήσουμε τήν ἐλευθερία 

πού μᾶς χάρισε ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς καί νά μήν 

ὑποκύπτουμε σέ κανένα ζυγό! Νά ἀρνηθοῦμε τά σύγχρονα 

εἴδωλα καί νά μείνουμε ἀμετακίνητοι σ' Ἐκεῖνον πού 

ἐδήλωσε ὅτι εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, τό ἀληθινό καί 

ἄδυτο. Νά Τόν ἐμπιστευθοῦμε καί νά τόν ἀκολουθήσουμε, 

βαδίζοντας στά ἴχνη Του, ὥστε νά φθάσουμε κι ἐμεῖς, ὅπως 

οἱ μάγοι ἐξ ἀνατολῶν, τόν Ἄφθαστο, καί νά κερδίσουμε 

ποιότητα καί πληρότητα ζωῆς. 

 Δεῦτε, τέκνα μου ἀγαπητά, προσκυνήσωμεν καί 

προσπέσωμεν Χριστῷ. Καί ἄς τόν δοξολογήσωμε πάντων 

ἕνεκα μετά τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι καί σήμερα 

ἀγγέλλουν σέ ὅλο τόν κόσμο ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον 

Σωτήρ! 

 Σᾶς ἀσπάζομαι φιλήματι ἁγίῳ καί διατελῶ· 

 

Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί στοργῆς 

Ο    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

 
 

 

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος 

νά ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στό ἐκκλησίασμα τῆς 25ης Δεκεμβρίου, 

μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. 
 

 

Ἐσωτερική Διανομή·     

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 


