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Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ:
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ο όρος sine qua non 
για τη διαβίωση όλου του κόσμου 

περιέχεται σε τρεις λέξεις: 
Ο λόγος σάρξ εγένετο 

και στην πίστη σ’ αυτές τις λέξεις».
Θεόδωρος Ντοστογιέφσκι1

TO OPAMA THΣ KAΘOΛΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ

Η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τον Θεό και, κατ’ επέ-
κταση, με τον εαυτό του, το συνάνθρωπό του και τη φύση εί-

ναι η πρόταση ζωής που η Εκκλησία κομίζει στους ανθρώπους. Στη
ζωγραφική έκφραση της αγωγής αυτής την καθολική συνύπαρξη
παρουσιάζει κατ’ εξοχή η ορθόδοξη εικόνα της Γέννησης του Χρι-
στού. Με άλλα λόγια, η εικόνα της Γέννησης του Χριστού παρου-
σιάζει τα μέγιστα θέματα της αγωγής αυτής: τη θεογνωσία και την
αυτογνωσία, την κοινωνικότητα και τη φυσική θεωρία. 

O IHΣOYΣ XPIΣTOΣ ΩΣ TO ENOΠOIO KENTPO ΤΗΣ ΚΤΙΣΗΣ

Στο κέντρο της εικόνας ζωγραφίζεται ως βρέφος ο Χριστός να γεν-
νιέται μέσα σε ένα σκοτεινό σπήλαιο, το οποίο συμβολίζει το σκότος
της άγνοιας ή της εσφαλμένης αντίληψης της πεπτωκίας ανθρωπό-
τητας για τον Θεό.2 Mε τη γέννηση του Χριστού φανερώνεται μια
καινούργια σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου: η θεανθρωπία. Χα-

1. Φ. Nτοστογιέβσκη, Oι δαιμονισμένοι, Τόμος 3, μτφρ. Άρης Αλεξάνδρου, Αθήνα:
Γκοβόστης, 1953, 263.

2. Βλ. Ιγνάτιος Αντιοχείας, Προς Εφεσίους, 19, PG 5, 660Β· Μέγας Αθανάσιος,
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Η Γέννησις του Χριστού, 
Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.



ρακτηριστικά γνωρίσματα της θεανθρωπίας είναι η ελευθερία και η
αγάπη. Ελευθερία: Θεός και άνθρωπος, χωρίς καμία αναγκαιότητα,
εξέρχονται από τον εαυτό τους και κοινωνούν. Αγάπη: Θεός και άν-
θρωπος προσφέρονται ο ένας στον άλλο, μοιράζονται τη ζωή. Στην
κοινωνία αυτή ο άνθρωπος γίνεται κατά χάρη αθάνατος, υπερβαίνει
τη φορά προς το μηδέν της κτιστής του φύσης, νικά τη φθορά και το
θάνατο. Αγάπη σημαίνει ότι στη θεανθρώπινη κοινωνία Θεός και
άνθρωπος δεν διαιρούνται αλλά διατηρούν πλήρως την ενότητά
τους. Στη νέα σχέση Θεού και ανθρώπου που αποκαλύπτει ο Χριστός
καταλύεται κάθε θεοκτόνος ανθρωπομονισμός, κάθε ανθρωποκτόνος
θεϊσμός. O Χριστός είναι το θείο πρόσωπο του ανθρώπου, το αν-
θρώπινο πρόσωπο του Θεού.

Η νέα αυτή σχέση Θεού και ανθρώπου ως κοινωνία ελευθερίας
και αγάπης προκύπτει από τη νέα αντίληψη για τον Θεό που απο-
καλύπτει η γέννηση του Χριστού.3 Ο Θεός, τον οποίο άγγελοι δοξο-
λογούν στο άνω αριστερό και ευαγγελίζονται στους ανθρώπους στο
άνω δεξιό μέρος της εικόνας, είναι κοινωνία ελευθερίας και αγάπης
τριών προσώπων: του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Ο Πατέρας συμβολίζεται με το ημικύκλιο του ουρανού από όπου
ξεκινά η ακτίνα του αστέρα, στο άνω μέσο της εικόνας, και το Άγιο
Πνεύμα με τον κύκλο στο μέσο της ακτίνας, η οποία φυσικά κατα-
λήγει στον Χριστό.4 Στην τριαδική κοινωνία κάθε πρόσωπο είναι
μοναδικό και ανεπανάληπτο και ταυτόχρονα βρίσκεται σε απόλυτη
ενότητα με τα άλλα. Κάθε πρόσωπο δίδεται πλήρως στα άλλα και
σε αυτή την προσφορά αναδεικνύεται πλήρως η ετερότητά του. Ζωή
είναι η ελευθερία που αγαπά, η αγάπη που ελευθερώνει.

Σ’ αυτή την κοινωνία της ελευθερίας και της αγάπης προσκαλεί
τους ανθρώπους ο Χριστός. Γι’ αυτό και ονομάζεται Εμμανουήλ,
«που σημαίνει, ο Θεός είναι μαζί μας» (Ματθ. 1:23). Ο Χριστός ένα
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Λόγος περί της ενανθρωπήσεως του Λόγου, και της διά σώματος προς ημάς
επιφανείας αυτού, PG 25, 104Β. Πρβλ. Ματθ. 4:16· Γρηγόριος Θεολόγος, Εις τα
Θεοφάνια, είτουν γενέθλια του Σωτήρος, PG 36, 313Α· Γρηγόριος Nύσσης, Λόγος
εις την γέννησιν του Χριστού, PG 46, 1141CD-1144A.

3. Βλ. Ιωάννης Δαμασκηνός, Εις τον Ευαγγελισμόν της υπεραγίας Δεσποίνης
ημών Θεοτόκου, PG 96, 656D.

4. Βλ. Jim Forest, Praying with icons, Maryknoll, New York: Orbis Book, 1997, 63. 



ζωντανό πρόσωπο που μας καλεί σε κοινωνία μαζί του. Γι’ αυτό
και στο φωτοστέφανο του θείου βρέφους αναγράφεται «ο Ων».5 Ο
Θεός καλεί τον άνθρωπο να συνεργαστεί μαζί του για την τελείωση
της κτίσης. Έτσι, στην εικόνα, δίπλα από τον Χριστό, ζωγραφίζεται
η Παναγία, η οποία συμβολίζει την ανθρωπότητα που ελεύθερα δέ-
χεται τον Θεό. Η Παναγία είναι η καταφατική απάντηση του αν-
θρώπου στην πρόσκληση αγάπης του Θεού· είναι το ναι της αγάπης
των ανθρώπων που συναντά το ναι της αγάπης του Θεού.6

Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού έχοντας στο κέντρο της τον
Χριστό και δίπλα του την Παναγία αποκαλύπτει στον άνθρωπο τον
αυθεντικό τρόπο ζωής.7 Στην κοινωνία ελευθερίας και αγάπης με
τον Θεό ο άνθρωπος υπερβαίνει κάθε εγωκεντρική συσπείρωση,
κάθε ιδιοποίηση του συνανθρώπου, κάθε εκμετάλλευση της φύσης.
Κάθε απόσταση και χωρισμός, κάθε διάσταση και διαμάχη αντικα-
θίστανται από την «κοινή γιορτή όλης της κτίσης».8 Ένας νέος κό-
σμος, ο καινούργιος κόσμος του Θεού, μπορεί να αντικαταστήσει
τον κόσμο της πτώσης. Ο αγγελικός ύμνος δείχνει ότι ο Ιησούς Χρι-
στός είναι η φανέρωση του ουράνιου Θεού, είναι η επί γης ειρήνη,
είναι η θεία φιλανθρωπία. Ο πόλεμος δεν είναι κατάρα των Θεών,
όπως εθεωρείτο προηγουμένως.9 Η ειρήνη είναι τώρα ευλογία του
Θεού. Επειδή ο Θεός είναι προσωποκεντρική κοινωνία αυτοπρο-
σφοράς και αυτοθυσίας, φανερώνεται στη γη ως ειρήνη, ένδειξη της
φιλανθρωπίας του. Έτσι μπορεί να νικηθεί ο θάνατος, ο έσχατος εχ-
θρός του ανθρώπου. Αυτό συμβολίζεται στην εικόνα με το ότι ο
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5. Aρχιμ. Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), Oψόμεθα τον Θεόν καθώς έστι, μτφρ. Iερομ.
Zαχαρίας, Έσσεξ Aγγλίας: Iερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Mονή Tιμίου
Προδρόμου, 1992, 313-314. 

6. Βλ. Παύλος Ευδοκίμωφ, Η τέχνη της εικόνας. Θεολογία της ωραιότητας,
μτφρ. Κώστας Χαραλαμπίδης, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 1980, 212-213.

7. «Διότι ο Λόγος του Θεού και Θεός θέλει πάντα το μυστήριο της ενανθρώπισής
του να πραγματοποιείται σε όλα». Μάξιμος Oμολογητής, Περί διαφόρων αποριών,
PG 91, 1084CD.

8. Βλ. Μέγας Βασίλειος, Oμιλία εις την αγίαν του Χριστού γέννησιν, PG 31,
1472D.

9. Βλ. Σάββας Αγουρίδης, Oράματα και πράγματα, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1991,
378. 



Χριστός γεννιέται στον άδη και είναι τυλιγμένος με λευκά σπάργανα,
όπως τυλίγονταν οι νεκροί την εποχή εκείνη.10 Εντέλει, ευαγγέλιο
του Χριστού, καλή αγγελία όλων των εποχών, είναι η νίκη πάνω στο
θάνατο, η υπέρβαση κάθε μορφής θανάτου 

O Xριστός γεννήθηκε στον κόσμο για να προσφέρει στον άνθρωπο
τη σωτηρία.11 Σωτηρία σημαίνει ο άνθρωπος να είναι σώος, δηλαδή
ακέραιος, ολοκληρωμένος, να μην του λείπει τίποτε: ούτε ο Θεός ούτε
ο εαυτός του ούτε ο συνάνθρωπός του ούτε η φύση. Ο αληθινός άν-
θρωπος, ο εσχατολογικός άνθρωπος, είναι ο όλος άνθρωπος ενωμένος
με την όλη κτίση σε αδιαίρετη και ασύγχυτη κοινωνία με τον Θεό. 

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Με τη γέννηση του Xριστού ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει, να δει,
να αγγίξει τον Θεό.12 Έτσι κάθε μονομερής θεώρηση για τον άνθρωπο
υπερβαίνεται: κάθε υλισμός που θεωρεί το πνεύμα επιφαινόμενο
της ύλης, κάθε ιδεαλισμός που θεωρεί το σώμα δεσμωτήριο της ψυ-
χής, αντικαθίστανται από την πλήρη ψυχοσωματική κατάφαση του
ανθρώπου. Σώμα και ψυχή είναι δύο ισότιμα μέρη του ανθρώπου
που συνεργάζονται αρμονικά για την πραγμάτωση του υπαρξιακού
του προορισμού. O άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό με όλες του τις
ψυχοσωματικές δυνάμεις: τη λογική και τη βούληση, το συναίσθημα
και τη φαντασία, τις αισθήσεις και τα αισθητήρια. 
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10. Βλ. Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις τον μακάριον Φιλογόνιον, PG 48, 753. Πρβλ.
Παύλος Ευδοκίμωφ, Η τέχνη της εικόνας. Θεολογία της ωραιότητας, 209-210. Joel
B. Green, The gospel of Luke, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 1997, 124.

11. Το όνομα Ιησούς σημαίνει «σωτήρας, σωτηρία λαού». Bλ. Μέγας Βασίλειος,
Oμιλία εις την αγίαν του Χριστού γέννησιν, PG 31, 1465Β· Ιωάννης Χρυσόστομος,
Υπόμνημα εις τον άγιον Ματθαίον τον ευαγγελιστήν, 2, PG 57, 26. Θεοφύλακτος
Βουλγαρίας, Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον, 1, PG 123, 157C. Aκόμη,
σημαίνει «καταλλαγή και οικείωση». Bλ. Ανδρέας Κρήτης, Εις την περιτομήν του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και εις τον άγιον Βασίλειον, PG 97, 917D, 920Α.

12. Βλ. Μέγας Αθανάσιος, Λόγος περί της ενανθρωπήσεως του Λόγου, και της
διά σώματος προς ημάς επιφανείας αυτού, PG 25, 120B. «Επειδή είμαι άνθρωπος
και περιβάλλομαι με σώμα, ποθώ και σωματικά να μιλώ και να βλέπω τα άγια».
Ιωάννης Δαμασκηνός, Προς τους διαβάλλοντας τας αγίας εικόνας, 1, PG 94, 1264C.



Περαιτέρω, στο νέο κόσμο του Θεού ο άνθρωπος δεν είναι ανώ-
νυμος αλλά επώνυμος, έχει όνομα με τον οποίο γνωρίζεται με τον
Θεό. Ο άνθρωπος δεν αποτελεί ένα απλό μόριο του σύμπαντος αλλά
αξίζει όσο ο κόσμος ολόκληρος. Αφού ο άνθρωπος είναι ελεύθερος
ενώπιον του Θεού είναι ελεύθερος και ενώπιον οποιουδήποτε προ-
καθορισμού. Τούτο σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για
τις πράξεις. Με την ενσάρκωση ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να αμ-
φισβητήσει κάθε δεδομένο που κληρονόμησε από τη γέννησή του σε
κάποια συλλογική ταυτότητα: ότι το ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι
αναγώγιμο σε τίποτε.

H ελευθερία όμως συνυπάρχει με την αγάπη. Έτσι, στο άνω δεξιό
άκρο της εικόνας, ζωγραφίζονται άγγελοι να αναγγέλουν τη γέννηση
του Χριστού στους ποιμένες, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από
εσφαλμένες περί Θεού αντιλήψεις. Ο Θεός που γεννιέται δεν είναι ο
Θεός διαφόρων φυσικών θρησκειών που η συνάντηση του ανθρώπου
μαζί του προκαλεί φόβο. Δεν πρόκειται για κάποιο τρομοκράτη
Θεό, χωροφύλακα του ουρανού και της γης, που αρέσκεται να εκ-
φοβίζει τα παιδιά του. Έχοντας αυτές τις αντιλήψεις υπόψη τους οι
βοσκοί μπροστά στην εμφάνιση του Αγγέλου όχι τυχαία «κατατρό-
μαξαν». Το μήνυμα όμως του αγγέλου είναι διαφορετικό: «Μην φο-
βάστε. Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα, που θα γεμίσει όλο τον
κόσμο με χαρά» (Λουκ. 2:9-10). Η μεγάλη χαρά οφείλεται στο ότι
ο Χριστιανισμός είναι η άρνηση του Θεού-δυνάστη, κάθε Θεού που
θέλει τον άνθρωπο άβουλο και παθητικό υποχείριό του. Εδώ η
σχέση Θεού και ανθρώπου δεν είναι σχέση κυρίου και δούλου,
αφέντη και υποτακτικού, αλλά σχέση πατέρα και παιδιού, φίλου
προς φίλο. Τούτο επιφέρει τον πνευματικό μετασχηματισμό του αν-
θρώπου.13 Όχι δουλεία αλλά ελευθερία· όχι φόβος αλλά αγάπη.14 O
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13. Βλ. Μέγας Αθανάσιος, Λόγος περί της ενανθρωπήσεως του Λόγου, και της
διά σώματος προς ημάς επιφανείας αυτού, PG 25, 168B-169B· Γρηγόριος Θεολόγος,
Εις τα Θεοφάνια, είτουν γενέθλια του Σωτήρος, PG 36, 321D-324Α· Αμφιλόχιος Ικο-
νίου, Εις τα γενέθλια του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, PG 39,
41C.

14. Βλ. Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, Εις την Χριστού του Θεού γέννησιν, PG 87Γ,
3744Α. Πρβλ. Σ. Αγουρίδης, Θεολογία και επικαιρότητα, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1996,
323-327.



φόβος ή το συμφέρον παύουν να αποτελούν το κίνητρο της συμπε-
ριφοράς του. Ο άνθρωπος δεν πράττει το αγαθό γιατί φοβάται την
τιμωρία ούτε πράττει το αγαθό γιατί αναμένει αμοιβή. Ο άνθρωπος
αγαπά γιατί έτσι εικονίζει τον Θεό, του οποίου η αγάπη είναι απρο-
ϋπόθετη, καθολική, αιώνια. 

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ANΘPΩΠOY KAI ΣYNANΘPΩΠOY

Πέραν της αρμονικής συνύπαρξης με τον εαυτό του, η κοινωνία του
ανθρώπου με τον Θεό επιφέρει και την αρμονική συνύπαρξη με το
συνάνθρωπό του. Τη συνύπαρξη αυτή παρουσιάζει η εικόνα της
Γέννησης του Χριστού μέσω της περιχώρησης ελευθερίας και αγάπης,
διαφοράς και ενότητας. Στην πεπτωκυία κατάσταση πραγμάτων
κάθε διαφορά προκαλεί φόβο. Ο άλλος και το άλλο εκλαμβάνονται
ως αντίπαλοι και εχθροί. Γι’ αυτό οι άνθρωποι δημιουργούν σχημα-
τισμούς με βάση μια διαφορά ―βιολογική ή κοινωνική― και συγ-
κρούονται μεταξύ τους. Έτσι το χρώμα, η φυλή, το φύλο, η γλώσσα,
το έθνος κ.ά. εμφανίζονται ως αίτια εχθρότητας και σύγκρουσης αν-
θρώπων και λαών. Aπεναντίας η εικόνα παρουσιάζει ένα κόσμο
στον οποίο η διαφορά δεν άγει στη διαίρεση αλλά στην ενότητα. 

Έτσι, η εικόνα παρουσιάζει τη διαφορά-στην-ενότητα των ηλικιών.
O πρώτος αριστερά μάγος ζωγραφίζεται νέος, ο μεσαίος μεσήλικας
και ο τρίτος γέροντας.15 Με τον τρόπο αυτό τονίζεται η γεφύρωση
του χάσματος των γενεών, όταν και όπου αυτό υπάρχει. Ο δυναμικός
νέος, ο δημιουργικός μεσήλικας, ο σοφός γέροντας είναι ο ένας και
μοναδικός άνθρωπος ο κεκλημένος στη χαρά της ζωής. Η παιδική
αθωότητα, η ώριμη δημιουργικότητα, η γεροντική σοφία καταξιώ-
νονται στην αποδοχή από τον άνθρωπο της πρόσκλησης αγάπης του
Θεού.16
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15. Βλ. Leonid Ouspensky - Vladimir Lossky, The meaning of icons, Crestwood,
New York: St Vladimir’s Seminary Press, 1983, 160· Nicolas Ozoline, ‘‘Theology in
color: the icon of Christ’s Nativity,” Gennadios Limouris (Ed.), Icons. Windows on
eternity, Geneva: World Council of Churches, 1990, 137.

16. Βλ. Γρηγόριος Θεολόγος, Εις τα Θεοφάνια, είτουν γενέθλια του Σωτήρος,
PG 36, 332Β.



Aκόμη, η εικόνα παρουσιάζει τη διαφορά-στην-ενότητα των φυ-
λών. O ένας από τους τρεις μάγους ζωγραφίζεται μαύρος.17 Τούτο
σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι, όλων των φυλών, όλων των χρωμάτων,
είναι ίσοι. Oι φυλές και τα χρώματα των ανθρώπων αντανακλούν
την ωραιότητα της δημιουργίας: είναι η αποτύπωση της συναδέλ-
φωσης και της συνεργασίας. 

Περαιτέρω, η εικόνα παρουσιάζει τη διαφορά-στην-ενότητα των
εθνών. Οι ποιμένες είναι Εβραίοι ενώ οι μάγοι εθνικοί.18 Την έχθρα
και το μίσος που χώριζε Ιουδαίους και εθνικούς αντικαθιστά η συμ-
φιλίωση και η καταλλαγή. Στον καινούργιο κόσμο του Θεού εθνικό
και οικουμενικό περιχωρούνται στην αλήθεια. Το εθνικό θυμίζει ότι
η αλήθεια δεν είναι απρόσωπη αλλά ενσαρκώνεται σε πρόσωπα. Tο
οικουμενικό θυμίζει ότι η αλήθεια δεν απομονώνει αλλά συνιστά
τον κοινό πλούτο της ανθρωπότητας.

Τέλος, οι βοσκοί είναι φτωχοί και αμόρφωτοι και φτωχοί ενώ οι
μάγοι πλούσιοι και μορφωμένοι.19 Τους ανθρώπους χωρίζει όχι μόνο
το υλικό αλλά και το μορφωτικό κεφάλαιο. Η εικόνα καλεί σε υπέρ-
βαση κάθε κτητικής εκμετάλλευσης, υλικής και πνευματικής. Οι άν-
θρωποι καλούνται να μην θεωρούν τίποτε δικό τους, να μοιράζονται
τα παντα. Τότε θα μάθουν ότι πλούσιος είναι εκείνος που δίνει:
χρήματα και στοργή, χρόνο και τρυφερότητα.

Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού δείχνει ότι η αυθεντική δια-
προσωπική σχέση είναι σχέση ελευθερίας και αγάπης. Γι’ αυτό η ει-
κόνα καλεί τον άνθρωπο να αγαπήσει τους πάντες, ανεξάρτητα από
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17. Βλ. Αθανάσιος Διαλεκτόπουλος, Oι εικόνες του δωδεκαόρτου, Καβάλα: Πα-
ρουσία, 1998, 87. Πρβλ. Ψαλμ. 71:10.

18. Βλ. Μέγας Βασίλειος, Εις την αγίαν του Χριστού γέννησιν, PG 31, 1469Β·
Ιωάννης Χρυσόστομος, Υπόμνημα εις τον άγιον Ματθαίον τον ευαγγελιστήν, 6,
PG 57, 65· Κοσμάς Ιεροσολυμίτης, Εις την θεογονίαν, PG 98, 461C. Oι Γρηγόριος
Nύσσης και Eυσέβιος Aλεξανδρείας θεωρούν ότι ο βους συμβολίζει τους Iουδαίους
και ο όνος τους εθνικούς. Βλ. Γρηγόριος Nύσσης, Λόγος εις την γέννησιν του Χρι-
στού, PG 46, 1141D· Ευσέβιος Αλεξανδρείας, Περί την Χριστού γέννησιν, PG 86Α,
365D.

19. Oι μάγοι ήσαν «οι φιλοσοφώτεροι των φιλοσόφων». Ιωάννης Χρυσόστομος,
Υπόμνημα εις τον άγιον Ματθαίον τον ευαγγελιστήν, 5, PG 57, 79.



χαρακτηριστικά, ηλικία, έθνος, τάξη κ.ά.20 Όλοι οι άνθρωποι ―μητέ-
ρες, βρέφη, βασιλείς, ποιμένες, ύπατοι, ιδιώτες21 ― είναι τέκνα του
Θεού και αδέλφια μεταξύ τους. Εδώ ο άνθρωπος αποκτά καθολική
συνείδηση, νιώθει υπεύθυνος για όλους και όλα: είναι ο άνθρωπος-
ανθρωπότητα. 

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ANΘPΩΠOY KAI ΦΥΣHΣ

Πέραν της αρμονικής συνύπαρξης με τον Θεό, τον εαυτό του και το
συνάνθρωπο η εικόνα της Γέννησης του Χριστού προβάλλει και την
αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. Στην κοινωνία αυτή
συμμετέχουν τα πάντα. Στην εικόνα, εκτός από τα δύο ζώα που
φαίνονται στη φάτνη ―εκπληρώνοντας την προφητεία του Ησαΐα
ότι τα ζώα θα υποδεχθούν τον Κύριό τους ενώ οι Ισραηλίτες όχι (βλ.
Ησ. 1:3· Αββακ. 3:2)― ζωγραφίζονται το βουνό, το σπήλαιο, τα
πρόβατα των ποιμένων, τα άλογα των μάγων, δέντρα, πουλιά. Όλα
τα πλάσματα του Θεού είναι κεκλημένα στην αρμονική συνύπαρξη
ανθρώπου και φύσης (βλ. Ησ. 11:1-9).22

Την υποταγή της φύσης στον άνθρωπο, την υποταγή του ανθρώπου
στη φύση, αντικαθιστά ο λειτουργικός εξαγιασμός, η μεταμόρφωση
του κόσμου σε ναό του Θεού. Μέσα σε αυτόν όλα τα όντα υμνούν τον
Θεό σε μια μεγάλη «μουσική συμφωνία».23 Αυτή τη «συνωδία της
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20. Ακόμη, η εικόνα της Γέννησης του Χριστού, με την παρθενική γέννηση του
Χριστού από τη Θεοτόκο Μαρία, αποκαθιστά την ισοτιμία ανδρός και γυναικός.
Όπως στην αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, από έναν άνδρα γεννήθηκε μια γυναίκα,
χωρίς τη μεσολάβηση γυναίκας, έτσι και τώρα, στην επανόρθωση της ιστορίας, από
μια γυναίκα γεννιέται ένας άνδρας, χωρίς τη μεσολάβηση άνδρα. Bλ. Ιωάννης Χρυ-
σόστομος, Εις το γενέθλιον του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, PG 56, 389-390.
Πρβλ. Συμεών Nέος Θεολόγος, Ηθικοί λόγοι, 2, 2, 4, Φιλοκαλία των νηπτικών και
ασκητικών, 19Β, Θεσσαλονίκη: Το Βυζάντιον, 1988, 247.

21. Βλ. Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, Εις το γενέθλιον του Κυρίου ημών Ιη-
σού Χριστού, PG 65, 712ΑC.

22. Βλ. Μέγας Αθανάσιος, Λόγος περί της ενανθρωπήσεως του Λόγου, και
της διά σώματος προς ημάς επιφανείας αυτού, PG 25, 188C-189B.

23. Βλ. Ιωάννης Ευχαΐτων, Εις την αγίαν του Χριστού γέννησιν, PG 120, 1123C.
Πρβλ. Κοσμάς Ιεροσολυμίτης, Εις την θεογονίαν, PG 98, 464D.



κτίσης»,24 με μαέστρο τον άνθρωπο, συμβολίζει ο ποιμένας που ζω-
γραφίζεται να αυλίζει στο μέσο δεξιό μέρος της εικόνας. 

NEΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η καθολική συνύπαρξη συνιστά μια συγκεκριμένη ιεράρχηση αναγ-
κών, μια συγκεκριμένη υπαρξιακή στοχοθεσία. Ο Θεός είναι πατέρας,
ο άνθρωπος παιδί του, ο συνάνθρωπος αδελφός και η φύση μέγας
οίκος. Κατά συνέπεια τα κριτήρια του κόσμου της πτώσης υπονο-
μεύονται και ανατρέπονται. 

Έτσι, η εικόνα της Γέννησης του Xριστού ανατρέπει και άλλες
θρησκευτικές αντιλήψεις της εποχής. Οι άγγελοι εμφανίζονται να
δοξολογούν τον Θεό σε μια φάτνη και όχι στο μεγάλο ναό των Ιερο-
σολύμων.25 Συνεπώς ο Θεός μπορεί να λατρευτεί παντού, η διάκριση
ιερού και βέβηλου τόπου παύει να ισχύει. Tο θυσιαστήριο του Θεού
συνυπάρχει με το θυσιαστήριο του αδελφού, λατρεία είναι και η
προσφορά σε όλους εκείνους που όπως ο Χριστός «δεν βρισκόταν
μέρος γι’ αυτούς» (Λουκ. 2:7).26

Aκόμη, η εικόνα ανατρέπει πολιτικές αντιλήψεις. Σωτήρας του
κόσμου δεν είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας αλλά ο Χριστός. Γι’
αυτό και οι άγγελοι αποδίδουν στον Χριστό τους τίτλους που απο-
δίδονταν στον τότε Pωμαίο αυτοκράτορα Oκταβιανό, όπως σωτήρας,
κύριος κ.ά.27 O κόσμος δεν σώζεται με τη ρωμαϊκή τάξη πραγμάτων
αλλά με τον εν Χριστώ τρόπο ζωής. H Pώμη επιβάλλει: αλήθεια
είναι η εξουσία. O Xριστός αγγέλλει: εξουσία είναι η αλήθεια. Για
τη Pώμη η αλήθεια είναι μια εντολή που επιβάλλεται άνωθεν ή έξω-
θεν στους ανθρώπους. Για τον Χριστό η αλήθεια είναι η αγάπη που
μπορεί ελεύθερα να βιωθεί απ’ τον καθένα. H γέννηση του Χριστού
ευαγγελίζεται ένα κόσμο στον οποίο δεν υπάρχουν αφέντες και
δούλοι αλλά φίλοι και αδελφοί. 

Περαιτέρω, η ανατροπή των παλαιών αντιλήψεων φαίνεται και
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24. Βλ. Γρηγόριος Nύσσης, Λόγος εις την γέννησιν του Χριστού, PG 46, 1149C.
25. Βλ. Joel B. Green, The gospel of Luke, 131. 
26. Βλ. Jim Forest, Praying with icons, 63.
27. Βλ. Joel B. Green, The gospel of Luke, 122-123, 134-135. 



με την προσκύνηση των μάγων. Μάγοι σημαίνει μεγάλοι,28 ένδοξοι,
κραταιοί. Αυτοί οι κραταιοί και οι ένδοξοι προσκυνούν όχι ένα κρα-
ταιό βασιλέα αλλά ένα αδύναμο και φτωχό παιδί.29 Επιλέον προ-
σκυνούν αυτό το παιδί όχι στην ένδοξη πρωτεύουσα ενός βασιλείου,
όπως αρχικά νόμιζαν, αλλά σε μια μικρή περιφρονημένη πολίχνη,30

πολύ δε περισσότερο μέσα σε μια φάτνη.
Επιπλέον, την αλλαγή του ήθους που φέρει η γέννηση του Xριστού

φανερώνει η εικόνα με το ότι οι φτωχοί βοσκοί, οι τόσο περιφρονη-
μένοι από τους άλλους, που η μαρτυρία τους δεν γινόταν δεκτή στα
δικαστήρια, γίνονται οι πρώτοι μάρτυρες και κήρυκες της γέννησης
του Χριστού.31 Στον καινούργιο κόσμο του Θεού επικρατούν διαφο-
ρετικά κριτήρια από αυτά του κόσμου της πτώσης. Εδώ μακάριοι
είναι «οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη (…), οι καθαροί
στην καρδιά» (βλ. Ματθ. 5:6-8).

Το νέο εν Xριστώ ήθος φέρει τη σύγκρουση και τη ρήξη με οποι-
οδήποτε κατεστημένο ―θρησκευτικό, πολιτικό, πνευματικό. Ο πιστός
αντιστέκεται σε ο,τιδήποτε περιφρονεί τον άνθρωπο και εξαθλιώνει
τη ζωή. Γι’ αυτό η γέννηση του Χριστού θα συναντήσει την αντίδραση
του Ηρώδη, κάθε εξουσίας που ζητά να υποκαταστήσει τον Θεό.32

Σφαγή της αθωότητας, καταδίωξη της σοφίας, εξορία της αγάπης:
το Βασίλειο του Καίσαρος θα συγκρούεται με το Βασίλειο του Θεού,
η τυραννική απανθρωπία των ανθρωποθεών θα αντιμάχεται τη θυ-
σιαζόμενη φιλανθρωπία του Θεανθρώπου. Πίστη στον Χριστό θα
σημαίνει μαρτύριο αίματος και μαρτύριο συνειδήσεως.
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28. Βλ. Henry Liddell - Robert Scott, Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης,
Αθήνα 1907, 353.

29. Βλ. Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον,
2, PG 123, 165D. 

30. Βλ. Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον,
2, PG 123, 164Β. 

31. Βλ. Joel B. Green, The gospel of Luke, 130. Παρόμοια, πρώτοι μάρτυρες της
ανάστασης του Xριστού γίνονται γυναίκες, που επίσης δεν γίνονταν δεκτές στα δι-
καστήρια.

32. O Ηρώδης εθεωρείτο από τους οπαδούς του ότι ήταν ο Χριστός. Βλ. Θεο-
φύλακτος Βουλγαρίας, Eρμηνεία εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον, 12, PG 123,
388D. Πρβλ. Σ. Αγουρίδης, Θεολογία και επικαιρότητα, 328-330.



ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ANAΓENNHΣH

Για την είσοδο του ανθρώπου στον καινούργιο κόσμο του Θεού
είναι αναγκαία η αναγέννησή του. Την αναγκαιότητα της αναγέννη-
σης αυτής προβάλλει η εικόνα της Γέννησης του Χριστού με την πα-
ρουσίαση του λουτρού του θείου βρέφους από τις μαίες, που ζω-
γραφίζεται στο κάτω δεξιό άκρο της εικόνας.33 Η σκηνή πέραν της
υπόμνησης της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, θυμίζει ότι για να
βιώσει ο άνθρωπος τη ζωή χρειάζεται νέο υπαρξιακό προσανατολι-
σμό. Με τη γέννησή του ο άνθρωπος οδεύει από την ανατολή στη
δύση: στο θάνατο. Με την αναγέννησή του οδεύει από τη δύση προς
την ανατολή: στην αθανασία. H νέα κατεύθυνσή του προς την «ανα-
τολή των ανατολών», τον «ήλιο της δικαιοσύνης»34 Χριστό, ξεκινά
με το βάπτισμα. Mε την είσοδό του στην Εκκλησία ο άνθρωπος γί-
νεται πολίτης του καινούργιου κόσμου του Θεού. H ταυτότητά του
πηγάζει όχι από τις βιολογικές αλλά πρωτίστως από τις υπαρξιακές
του σχέσεις. Ελεύθερα ο άνθρωπος αγαπά όχι μόνο τους εξ αίματος
συγγενείς του αλλά όλους του ανθρώπους. H εικόνα θυμίζει ότι τον
Χριστό δεν υποδέχεται στη ζωή η ευρύτερη βιολογική του οικογένεια
―όπως π.χ. στην περίπτωση του Ιωάννη του Προδρόμου― αλλά η
ευρύτερη υπαρξιακή του οικογένεια, πρόσωπα που σχετίζονται μαζί
του ελεύθερα και από αγάπη.35

Τη μετοχή του σε αυτή την παγκόσμια αδελφική κοινότητα βιώνει
ο πιστός σε κάθε Θεία Ευχαριστία. Στην εικόνα όχι τυχαία η φάτνη
ζωγραφίζεται να μοιάζει με Αγία Τράπεζα.36 Στη Θεία Ευχαριστία
οι άνθρωποι γίνονται αδελφοί γιατί μοιράζονται τον Χριστό, τον
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33. Βλ. Catherine Aslanoff, The incarnate God, Crestwood, New York: St Vladimir’s
Seminary Press, 2002, 113. 

34. Βλ. Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις την γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος ημών
Ιησού Χριστού, PG 49, 351· Αμφιλόχιος Ικονίου, Εις τα γενέθλια του μεγάλου Θε-
ού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, PG 39, 40B· Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως,
Εις το γενέθλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, PG 65, 713Β. 

35. Βλ. Joel B. Green, The gospel of Luke, 121, 132. 
36. Βλ. Ευσέβιος Αλεξανδρείας, Περί την Χριστού γέννησιν, PG 86Α, 365C·

Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις τον μακάριον Φιλογόνιον, PG 48, 753. Πρβλ. Nicolas
Ozoline, ‘‘Theology in color: the icon of Christ’s Nativity,” 133-134.



Άρτο της Ζωής.37 Εκεί μαθαίνουν ότι η ζωή είναι δώρο του Θεού,
χάρις. Γι’ αυτό και καταξιώνεται μόνο όταν αντιδωρίζεται. Έτσι οι
πιστοί ό,τι έχουν και ό,τι είναι το δωρίζουν στους άλλους. Ζωή είναι
η αγάπη που ελεύθερα δωρίζεται και αντιδωρίζεται.

ANΘPΩΠINH EΠIΛOΓH

Η καθολική συνύπαρξη δεν επιβάλλεται από τον Θεό στον άνθρωπο
αλλά είναι μια πρόσκληση που απευθύνεται στην ελευθερία του. Ο
άνθρωπος είναι ελεύθερος να δεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση
αγάπης του Θεού. Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού παρουσιάζει
το μεγαλείο αυτό στο κάτω αριστερό της μέρος. Εκεί ζωγραφιζεται
ο Ιωσήφ να διαλογίζεται για την παρθενική γέννηση του Χριστού.38

Μπροστά του στέκεται μεταμορφωμένος σε βοσκό ο διάβολος ―σε
μερικές μάλιστα εικόνες παρουσιάζεται με κέρατα και ουρά39 ―
προσπαθώντας να διαβάλει τον Θεό και να ενσπείρει αμφιβολίες
για τη φιλανθρωπία του. Κρατώντας ένα αποξηραμένο ξύλο απευ-
θύνεται στον Ιωσήφ, λέγοντάς του ότι όπως είναι αδύνατο να βλα-
στήσει ένα αποξηραμένο ξύλο, έτσι είναι αδύνατο να γεννήσει μία
γυναίκα παρθένος.40

Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ~ 147

37. O Χριστός είναι ο «άρτος της ζωής» (Iω. 6:35), γι’ αυτό γεννιέται στη Βη-
θλεέμ που το όνομά της στα εβραϊκά σημαίνει «οίκος άρτου». Βλ. Ιωάννης Χρυσό-
στομος, Υπόμνημα εις τον άγιον Ματθαίον τον ευαγγελιστήν, 7, PG 57, 78· Θεοφύ-
λακτος Βουλγαρίας, Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον, 2, PG 123, 161Α.

38. «Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων λογισμῶν ἀμφιβόλων ὁ σώφρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη πρὸς
τὴν ἄγαμόν σε θεωρῶν καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν Ἄμεμπτε». Ακάθιστος Ύμνος. Πρβλ.
Δοξαστικό Α΄ Ώρας των Χριστουγέννων. Βλ. Ιωάννης Χρυσόστομος, Υπόμνημα εις
τον άγιον Ματθαίον τον ευαγγελιστήν, 2, PG 57, 85· Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως,
Εις το γενέθλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, PG 65, 736Α-740Α. O Ιωσήφ ζω-
γραφίζεται στο άκρο της εικόνας, μακριά από τον Χριστό και την Παναγία, για να το-
νισθεί έτσι η παρθενική γέννηση του Χριστού από τη Θεοτόκο. 

39. Βλ. Leonid Ouspensky - Vladimir Lossky, The meaning of icons, 160.
40. Βλ. Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, Εις το γενέθλιον του Κυρίου ημών

Ιησού Χριστού, PG 65, 713Α. Πρβλ. Nicolas Ozoline, ‘‘Theology in color: the icon of
Christ’s Nativity,” 138-139. Σε μερικές εικόνες το ξύλο ζωγραφίζεται να έχει
βλαστήσει. Βλ. Παύλος Ευδοκίμωφ, Η τέχνη της εικόνας. Θεολογία της ωραιότητας,
213-214. Παρόμοια εικόνα χρησιμοποιεί ο Αντρέι Ταρκόφσκι στον επίλογο της ται-
νίας του Θυσία.



41. Βλ. Constantine Cavarnos, Guide to Byzantine iconography, Vol. 1, Boston,
Mass.: Holy Transfiguration Monastery, 1993, 134. 

42. Βλ. Jim Forest, Praying with icons, 60-61. 
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Η σκηνή πιστοποιεί την ελευθερία του ανθρώπου, τη δυνατότητά
του να δεχθεί ή να απορρίψει την αγάπη ως γνώμονα ζωής. Σχάση ή
σχέση· διαίρεση ή ενότητα· κλείσιμο στο ενδοκοσμικό ή άνοιγμα στο
άπειρο: ιδού οι ανθρώπινες επιλογές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο
Ιωσήφ υπερνικά τις αμφιβολίες και υπηρετεί το θέλημα του Θεού. Γι’
αυτό και ζωγραφίζεται με φωτοστέφανο.41 Παρόμοια κάθε πιστός κα-
λείται να νικήσει τους διάφορους πειρασμούς που αμφισβητούν τον
καινούργιο κόσμο του Θεού.42 Όπως ο Ιωσήφ, ο πιστός καλείται να
πιστέψει ότι το αδύνατο στους ανθρώπους γίνεται δυνατό με τη χάρη
του Θεού· η ζωή έχει νόημα· η κτίση μπορεί να μεταμορφωθεί. Καμία
προσπάθεια δεν πάει χαμένη· ακόμη και αν είσαι ο μόνος συνέχισε να
αγωνίζεσαι· η αγάπη στο τέλος θα νικήσει. 

Το κήρυγμα της Εκκλησίας πρέπει να επαληθεύεται στη ζωή της,
όπως επαληθεύτηκε το μήνυμα των αγγέλων στους ποιμένες.43 Έχοντας
βέβαια πάντα κατά νου, ότι ο καινούργιος κόσμος του Θεού δεν θα
πραγματωθεί πλήρως μέσα στην ιστορία. Τούτο σημαίνει ότι μέχρι το
τέλος της ιστορίας η Εκκλησία οφείλει να πορεύεται στον κόσμο
μακριά από δύο πειρασμούς. Αφενός, να αρνείται κάθε μονοφυσιτισμό,
κάθε δηλαδή μοιρολατρική παθητικότητα και εγκατάλειψη του κόσμου
στα χέρια των δυνατών. Αφετέρου, να αρνείται κάθε νεστοριανισμό,
κάθε δηλαδή ναρκισσιστική παντοδυναμία και υποχρεωτική επιβολή
του καλού. Χρέος της Εκκλησίας είναι, εδώ και τώρα, πάντα και παν-
τού, να μεταμορφώνει, όσο μπορεί, αυτόν τον κόσμο, αυτή τη ζωή.
Εμπλουτίζοντας έτσι τον ανθρώπινο πολιτισμό με νέες υπαρξιακές
κατηγορίες: το άκτιστο του Θεού και το κτιστό του κόσμου, την προ-
σωπική μοναδικότητα και την κοινωνική ενότητα, τη μεταμόρφωση
της φύσης και το δημιουργικό έργο στην ιστορία. 


