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ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
 

«ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 1 
ΤΟΥ Covid-19 2 ΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ».- 

ΠΕΜΠΤΗ 8-10-2020, 9-11 π.μ.  
 

 
1 ΠΑΝΔΗΜίΑ ἡ = Ἐπιδημία ποὺ ἐξαπλώνεται  γρήγορα καὶ προσβάλλει ὁλόκληρο τὸν 
πληθυσμὸ μιᾶς χώρας. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2008, τόμος 8ος, σελ. 
393.- 
2 https://el.wikipedia.org/wiki/COVID-19 Η ασθένεια κοροναϊού 2019 (Coronavirus disease 
2019, COVID-19), επίσης γνωστή ως οξεία αναπνευστική νόσος 2019-nCoV, είναι μία μο-
λυσματική ασθένεια που προκαλείται από τον κοροναϊό SARS-CoV-2. Ο ιός και η ασθέ-
νεια που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Γουχάν της Κίνας στα τέλη του 2019. 
Συχνότερα συμπτώματα είναι ο πυρετός, ο βήχας (συχνότερα ξηρός και λιγότερο συ-
χνά παραγωγικός δηλαδή με απόχρεμψη) και η δύσπνοια. Μυικοί πόνοι (μυαλγία), 
φλέγματα, πονόλαιμος, ρινική καταρροή, ανοσμία, κεφαλαλγία και διάρροια είναι λι-
γότερο συχνά. Ενώ οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν ήπια συμπτωματολογία, σε 
ορισμένους η ασθένεια εξελίσσεται σε ιογενή πνευμονία, η οποία στις βαρύτερες περι-
πτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (σύνδρομο αναπνευ-
στικής δυσχέρειας των ενηλίκων-ARDS), σηπτικό σοκ (σηπτική κατάπληξία) ή σύνδρο-
μο πολυοργανικής ανεπάρκειας. O ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω α-
ναπνευστικών σταγονιδίων τα οποία παράγονται κατά την διάρκεια του βήχα, του 
φταρνίσματος, ή της ομιλίας. Από την ημέρα της έκθεσης έως την εμφάνιση συμπτω-
μάτων (χρόνος επώασης) μεσολαβούν 2 έως 14 ημέρες (συχνότερα είναι 4-5 ημέρες). Η 
διάγνωση γίνεται με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) με το δείγμα να 
λαμβάνεται από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, στοματοφαρυγγικό επίχρισμα, πτύελα, ή υ-
λικό αναρρόφησης από τον τραχειοσωλήνα (σε διασωληνωμένους ασθενείς). Η ακριβής 
διάγνωση απαιτεί εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού με την ανίχνευση του γενετικού 
του υλικού (RNA) με την παραπάνω εξέταση. Η υποψία για τη διάγνωση θα τεθεί μεσω 
συνδυασμού συμπτωμάτων, παραγόντων κινδύνου και των ευρημάτων στην ακτινο-
γραφία ή την αξονική τομογραφία θώρακα, η οποία συχνά εμφανίζει χαρακτηριστικά 
άτυπης πνευμονίας. Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο, αλλά διάφοροι οργανισμοί στον 
κόσμο είναι σε διαδικασία ανάπτυξης υποψήφιων εμβολίων. Μέχρι την ανάπτυξη εγκε-
κριμένου και διαθέσιμου εμβολίου, οι συστάσεις προς τον γενικό πληθυσμό για προφύ-
λαξη τονίζουν την ανάγκη για προσωπική υγιεινή και σωστή απολύμανση των χειρών. 
Στα άτομα που υποψιάζονται ότι μεταφέρουν τον ιό και έχουν ήπια συμπτώματα, να 
μενουν σπίτι και να ζητούν ιατρική συμβουλή, τηλεφωνώντας πρώτα σε έναν γιατρό, 
αντί να επισκεφθούν κατευθείαν μια κλινική ή ένα νοσοκομείο.- 

https://el.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, 
 
«’Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι’. καὶ ἐκτείνας τὴν 

χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ εἰπών. ‘θέλω καθαρίσθητι’. καὶ εὐθέως ἡ λέ-
πρα ἀπῆλθεν ἀπ΄ αὐτοῦ»3. 

 
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Ξαφνικά, μέσα σὲ λίγες μέρες φάνηκε ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ κόσμου 

μας, τὸ δύσκολο καὶ ἄσχημο νέο. Ἀλήθεια ἢ ψέμμα; Στὶς 26-2-2020, 
ἡμέρα Τετάρτη, στὶς 13.02΄ διαβάσαμε στὸ διαδίκτυο «Ὁ κοροναϊὸς 
ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα»4. 

Βασανιστήκαμε πολὺ στὴ σκέψη καὶ στὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς μας 
ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα. Καὶ συνεχίζομε νὰ βασανιζώμεθα μὲ τὴν 
ἐξέλιξη τῆς θανατηφόρου αὐτῆς πανδημίας καὶ μὲ τὴν ἀβεβαιότητα 
τῆς πορείας της ἀνάμεσα στὸν ἀνθρώπινό μας κόσμο, μπροστὰ στὴ 
ζωή μας καὶ στὸν θάνατο. Ἄραγε στὸ πρωτοφανὲς καὶ δύσκολο αὐτὸ 
ζήτημα ποιός μπορεῖ νὰ ἀναζητήσῃ αἴτια καὶ ἀφορμές, καὶ ποιός εἶ-
ναι σὲ θέση νὰ καταγράψῃ αὐτὸν ποὺ ἔπλασε ὁ ἅγιος Τριαδικὸς 
Θεός μας, τὸν ζωντανὸ ἄνθρωπο, μὲ τὴν λογική του ψυχὴ τὴν συν-

 
3 Λκ. 5, 12-13. «’Κύριε, ἐὰν θέλῃς, μπορῇς νὰ μὲ καθαρίσῃς ἀπὸ τὴν λέπρα’.ἐκεῖνος 
ἅπλωσε τὸ χέρι του, τὸν ἄγγιξε καὶ εἶπε. ‘θέλω νὰ καθαρισθῇς ἀπὸ τὴν λέπρα’. 
ἀμέσως ἡ λέπρα ἔφυγε ἀπὸ ἐπάνω του».- 
4https://www.cnn.gr/ellada/story/209034/o-koronaios-eftase-stin-ellada-proto-epivevaiome-
no-kroysma-sti-thessaloniki . 
Ο κοροναϊός έφτασε στην Ελλάδα: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Θεσ-
σαλονίκη. Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 (13:02)  
Στην Ελλάδα έφτασε ο κοροναϊός, όπως άλλωστε αναμενόταν, με τον λοιμωξιολόγο 
Σωτήρη Τσιόδρα να ανακοινώνει το μεσημέρι της Τετάρτης ότι μια 38χρονη γυναίκα 
από τη Θεσσαλονίκη νοσεί από την ιογενή πνευμονία. Η ασθενής, που επέστρεψε 
πρόσφατα από ταξίδι στη βόρεια Ιταλία, είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει άλλα 
προβλήματα υγείας. Εκτός από την ίδια τη γυναίκα, που νοσηλεύεται σε ειδικά δια-
μορφωμένο θάλαμο στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» στη Θεσσαλονίκη, οικειοθελώς απομο-
νώνεται και η οικογένειά της, καθώς και όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί της. Οι ειδικοί, που 
εδώ και ημέρες είχαν προειδοποιήσει πως είναι θέμα χρόνου να φτάσει στη χώρα μας 
ο κοροναϊός, συστήνουν ψυχραιμία. … Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύ-
τηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ανακοινώθηκε χθες, Τρίτη, από τον 
Στέλιο Πέτσα με τα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση που υπάρξουν κρού-
σματα κοροναϊού στη χώρα. Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα «κατεπεί-
γοντα μετρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κοροναϊού» υπάρχουν συνολικά 
πέντε άρθρα με προβλέψεις».- 

https://www.cnn.gr/ellada/story/209034/o-koronaios-eftase-stin-ellada-proto-epivevaio%1fme%1fno-kroysma-sti-thessaloniki
https://www.cnn.gr/ellada/story/209034/o-koronaios-eftase-stin-ellada-proto-epivevaio%1fme%1fno-kroysma-sti-thessaloniki
https://www.cnn.gr/tag/koronaios
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/209011/koronaios-ayti-einai-i-praxi-nomothetikoy-periexomenoy
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/209011/koronaios-ayti-einai-i-praxi-nomothetikoy-periexomenoy
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/209011/koronaios-ayti-einai-i-praxi-nomothetikoy-periexomenoy
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υφασμένη μὲ τὸ σῶμα του5 σὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ σύγχρονο διάγραμ-
μα γιὰ νὰ ἀποδείξῃ καὶ νὰ παρουσιάσῃ ἐπιστημονικὰ καὶ λογικὰ τὸ 
τί συμβαίνῃ μέσα μας σὲ σχέση μὲ τὶς ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗ-
ΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ καὶ σὲ σχέση μὲ τὸ ΠῶΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘῌ. 

Μέσα στὸ λογικὸ πλαίσιο μιᾶς εἰσηγήσεως θὰ προσπαθήσωμε νὰ 
ἀναλύσωμε ἁπλῶς τὰ σχετικὰ θέματά της σὲ δύο γενικὰ τμήματα 
ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς πανδημίας, τὸ πρῶτο μὲ τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΠΙ-
ΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ» καὶ τὸ δεύτερο μὲ τίτλο «Η ΠΟΙ-
ΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓῼ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ». Πρέπει ἐπίσης νὰ τονι-
σθῇ ὅτι οἱ παρακάτω διαπιστώσεις ἐπισημαίνονται καὶ καταγρά-
φονται μόνο σὲ σχέση μὲ τὴν ἐνσκήψασα πανδημία καὶ ὅτι ἐξ αἰτίας 
αὐτῆς μποροῦν ἰδιαιτέρως νὰ ἐπισημανθοῦν καὶ νὰ προβληθοῦν γιὰ 
νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀπὸ τὴν ποιμαντικὴ εὐθύνη ὅλων ἡμῶν. 

 
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 
Α.1. Η ΣΥΓΧΥΣΗ6. 
 
Μέσα στὶς δύσκολες ἐποχὲς τῆς παγκοσμιοποιήσεως τοῦ κόσμου 

μας, μέσα στοὺς 20ὸ καὶ 21ο αἰῶνες, ἡ σύγχυση ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ 
της στοιχεῖο. Ἡ Γῆ μας, ἔχει καταντήσει μία σύγχρονη Βαβυλώνα7. 

 
5 Γεν. 2, 7 : «Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν 
εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν». 
«Τότε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ χῶμα τῆς γῆς καὶ φύσηξε μέσα 
στὰ ῥουθούνια του πνοὴ ζωῆς. Ἔτσι ἔγινε ὁ ἄνθρωπος ζωντανὸ ὄν».- 
6 ΣύΓΧΥΣΗ ἡ = Διατάραξη τῆς ψυχικῆς ἠρεμίας καὶ τῆς πνευματικῆς γαλήνης, ἔλλειψη 
σαφήνειας, ἀσάφεια, σύγχυση ἐννοιῶν. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας - 
2008, τόμος 11ος, σελ. 219.- 
7 Γεν. 11, 1-9 : «Καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ μία πᾶσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κι-
νῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν, εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σενναὰρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ. 
Καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον αὐτοῦ· δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτή-
σωμεν αὐτὰς πυρί. Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον, καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς 
ὁ πηλός. Καὶ εἶπαν· δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἔσται ἡ κε-
φαλὴ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἡμᾶς 
ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς. Καὶ κατέβη Κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, 
ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ εἶπε Κύριος· ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν 
πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν πάντα, ὅσα 
ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν. Δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, 
ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον. Καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος 
ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ 
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Ἡ σύγχυση τῶν ἰδεῶν, τῶν πολιτισμῶν, τῶν θρησκειῶν, τῶν ἠθῶν 
καὶ τῶν ἐθίμων, τῶν συνειδήσεων καὶ τῶν τρόπων ἐφαρμογῆς τοῦ 
δικαίου, τῆς μεταφορᾶς καὶ τῆς μεταναστεύσεως ἀνθρώπων ἀντὶ νὰ 
προσφέρῃ τὴν ὁμόνοια, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν συναλληλία μετα-
ξύ τους, δυστυχῶς ἀντιπροτείνει στὸν μεγαλύτερο βαθμὸ τὴν μείξη 
καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀδικίας, τῆς ἀνισότητος, τοῦ πληθωρισμοῦ 
τῆς κακίας καὶ τῆς ἀπανθρωπιᾶς, καὶ τελικῶς καταλήγει στὴν ἀπ-
αξίωση κάθε ἀνθρώπου. Μπροστὰ λοιπὸν σὲ αὐτὴ τὴν τραγικὴ κα-
τάσταση ἐμφανίσαμε μπροστά μας ὑπεύθυνα ἢ ἀνεύθυνα σὰν ἀν-
θρωπίνη ἐνέργεια τὴν παρουσίαση τῆς πανδημίας αὐτῆς. Καὶ δυ-
στυχῶς δὲν εἴχαμε τὴν ἑτοιμότητα νὰ τὴν ἀντικρούσωμε ὡς ἄνθρω-
ποι, ὡς λαοὶ καὶ ἔθνη, ὡς νουνεχεῖς καὶ σώφρονες. 

 
Α.2. Ο ΦΟΒΟΣ8. 
Ὁ φόβος ἀπὸ τὴν πανδημία κατέλαβε σὰν μία μοναδικὴ καὶ συν-

εχὴς ἀῥῤυθμία ἀναπνοῆς τὴν καθημερινότητά μας. Ὁ ἄνθρωπος εὔ-
κολα ὁδηγεῖται στὸν φόβο του ὅταν εἶναι μόνος του, ὅταν εἶναι ἀπο-
γοητευμένος ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει. Ὁ φόβος τοῦ θα-
νάτου ἤδη περιφέρεται σὰν νέφος μέσα στὶς κοινωνίες τῶν ἀνθρώ-
πων ὅπως καὶ στὸν τόπο μας. Ἤδη διαχέεται ἡ ἰδέα ὅτι ἐπανερχό-
μεθα σὲ μία καινούργια φάση τῆς ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας. Ἰδι-

 
τὸν πύργον. Διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεε Κύριος 
τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐπὶ πρόσωπον πά-
σης τῆς γῆς». «Ἀρχικὰ οἱ κάτοικοι τῆς γῆς ὁμιλοῦσαν ὅλοι μία γλῶσσα καὶ ἐχρησιμο-
ποιοῦσαν τὶς ἴδιες λέξεις. Καθὼς μετακινοῦνταν ἀπὸ τὴν ἀνατολή, εὑρῆκαν μία πεδιά-
δα στὴ χώρα τῆς Σεναὰρ καὶ ἐγκατεστάθησαν ἐκεῖ. Τότε εἶπαν μεταξύ τους : ‘Ἐλᾶτε νὰ 
κατασκευάσωμε πλίθρες καὶ νὰ τὶς ψήσωμε στὴ φωτιά’. Ἔτσι γιὰ τὶς οἰκοδομὲς ἄρχισαν 
νὰ χρησιμοποιοῦν πλίθρες ἀντὶ γιὰ πέτρες καὶ πίσσα ἀντὶ γιὰ λάσπη. Μετὰ εἶπαν : ‘Ἐ-
λᾶτε νὰ κτίσωμε μία πόλη καὶ ἕνα πύργο ποὺ ἡ κορυφή του νὰ φθάνῃ στοὺς οὐρανούς. 
Ἔτσι θὰ γίνωμε ὀνομαστοὶ καὶ δὲν θὰ διασκορπισθοῦμε ἐπάνω στὴ γῆ’. Κατέβηκε λοι-
πὸν ὁ Κύριος νὰ δῇ τὴν πόλη καὶ τὸν πύργο, ποὺ ἔκτιζαν οἱ ἄνθρωποι. Καὶ εἶπε ὁ Κύρι-
ος: ‘ Τώρα ὅλοι αὐτοὶ ἀποτελοῦν ἕνα λαὸ μὲ κοινὴ γλῶσσα καὶ αὐτὸ ἐδῶ εἶναι ἡ ἀρχὴ 
τῶν πράξεών τους. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τίποτε ἀπὸ ὅσα θὰ σκέφτωνται νὰ κάμουν δὲν θὰ 
τοὺς εἶναι ἀδύνατο. Ἐμπρός, ἂς κατεβοῦμε καὶ ἂς ἐπιφέρωμε ἐκεῖ σύγχυση στὴ γλῶσσα 
τους, ὥστε νὰ μὴ ἀντιλαμβάνεται ὁ ἕνας τὴν γλῶσσα τοῦ ἄλλου’. Ἔτσι ὁ Κύριος τοὺς δι-
εσκόρπισε ἀπὸ ἐκεῖ σὲ ὅλη τὴν γῆ καὶ ἐσταμάτησαν νὰ κτίζουν τὴν πόλη. Γι’ αὐτὸ ὠνό-
μασαν τὴν πόλη ἐκείνη Βαβέλ, ἐπειδὴ ἐκεῖ ὁ Κύριος προεκάλεσε σύγχυση στὴ γλῶσσα 
τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τοὺς διεσκόρπισε σὲ ὅλη τὴν γῆ».- 
8 ΦόΒΟΣ ὁ = Συναίσθημα ποὺ προκαλεῖ ἕνας ἐπαπειλούμενος κίνδυνος, πραγματικὸς ἢ 
καὶ φανταστικός, καὶ τὸ ὁποῖο τὶς περισσότερες φορὲς λειτουργεῖ ὡς ἀνασταλτικὸς πα-
ράγοντας τῆς ἀνθρωπίνης δράσεως (δέος-τρόμος). Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς 
Γλώσσας-2008, τόμος 13ος, σελ. 89.- 
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αιτέρως εὐάλωτοι ἀπὸ τὸν φόβο οἱ ἄνθρωποι τῆς μεγαλυτέρας ἡλι-
κίας, ὀλιγότερο ὑπεύθυνοι στὴ σκέψη οἱ νέοι καὶ οἱ νέες, πρόχειροι 
περισσότερο στὶς ἐκτιμήσεις τους, λέγουν, γράφουν, ἐκφράζονται 
χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν, χωρὶς νὰ «φοβοῦνται»9. 

 
Α.3. Η ΑΓΩΝΙΑ10. 
Μέσα σὲ ὅλα ἤδη ἔχει καταφθάσει ἡ στενοχώρια καὶ ἡ ἀνησυχία, 

τὸ ἄγχος γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, στὶς ἐργασίες 
μας, στὰ σχολεῖα μας, στὶς συμπεριφορές μας. Ἡ οἰκονομικὴ δυσ-
πραγία, ἡ ἀλλαγὴ στοὺς ὅρους γιὰ τὴν ἐπιβίωση μαστίζει ὁλόκληρο 
τὸν κόσμο καὶ καταγράφει ζοφερὰ μηνύματα ἀδιεξόδων στὴ ζωή. 
Στὰ μάτια ὅλων διαγράφεται τὸ ἐρώτημα : «τί θὰ γίνῃ;» «πῶς ἔγινε 
ἡ ζωή μας;». Ἡ ἀγωνία γιὰ τὸ σήμερα ξεφεύγει ἤδη ἀπὸ τὶς βασικὲς 
καὶ ἤρεμες ἴσως παραμέτρους τοῦ παρελθόντος μας. 

 
Α.4. Η ΑΓΝΟΙΑ11. 
Βασικὴ αἰτία τῆς παρερμηνείας τῶν πραγμάτων καὶ τῶν γεγονό-

των παρουσιάζεται ἡ σύγχρονη ἄγνοια12. Ὅλοι γράφομε, ὅλοι λέγο-
με, ὅλοι ἐκφραζόμαστε γιὰ τὸ ἕνα καὶ γιὰ τὸ ἄλλο. Μπροστὰ στὸν 
κορωναϊὸ ὅλοι ἔχομε γίνει εἰδήμονες, γνῶστες καὶ εἰδικοὶ σὲ ὅλα τὰ 
ἰατρικὰ θέματα καὶ στὶς ἀπόψεις μας. Παρασυρόμεθα στὴν πληγω-
μένη ἀπὸ τὸν ἐγωϊσμὸ καὶ τὴν φιλαυτία «ἀξιοπρέπειά» μας καὶ ὁδη-
γούμεθα σὲ ἀτέρμονες διαπιστώσεις καὶ συζητήσεις. Δυστυχῶς, ἐνῷ 
θὰ ἔπρεπε ὡς νοήμονα ὄντα νὰ ἀφήνωμε τὴν λογικὴ καὶ τὴν διάκρι-

 
9 Πρβλ. Ἑβρ. 2, 14-15 : «Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐ-
τὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ 
κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι 
φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας». «Ἐπειδὴ λοιπὸν τὰ παι-
διὰ αὐτὰ ἦσαν ἄνθρωποι, ἔγινε καὶ ὀ Ἰησοῦς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ καταργήσῃ μὲ τὸν θά-
νατό του αὐτὸν ποὺ ἐξουσίαζε τὸν θάνατο, δηλαδὴ τὸν διάβολο. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο 
ἀπελευθέρωσε ὅσους ὁ φόβος τοῦ θανάτου τοὺς εἶχε καταδικάσει νὰ εἶναι δοῦλοι σὲ ὅ-
λη τους τὴν ζωή».- 
10 ΑΓΩΝίΑ ἡ = Ψυχικὴ στενοχώρια ἢ ἀνησυχία, ἄγχος, ἀπεγνωσμένη προσπάθεια, κό-
πος, μόχθος. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, τόμος 1ος, σελ. 95.- 
11 ἌΓΝΟΙΑ ἡ = Ἔλλειψη γνώσεως, ἀγνωσία, ἀμάθεια, σφάλμα, πλάνη ἢ ἁμάρτημα ποὺ 
προέρχεται ἀπὸ τὴν ἄγνοια. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, τομος 1ος, 
σελ. 68.- 
12 Πρβλ. ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἔργα - Περὶ Προνοίας καὶ Εἱμαρμένης, Λόγος 
Ε’ ΕΠΕ, Τόμος 34ος, 610, 5-7. «Βέλτιον γὰρ ἀγνοεῖν καλῶς, ἢ εἰδέναι κακῶς. τὸ μὲν γὰρ 
οὐκ ἔχει κατηγορίαν, τὸ δὲ ἀπεστέρηται συγγνώμης». «Εἶναι προτιμότερη ἡ ἄγνοια 
ἡ καλή, παρὰ ἡ γνώση ἡ κακή. Γιατὶ τὸ πρῶτο δὲν ἐπισύρει κατηγορία, ἐνῷ τὸ δεύτερο 
στερεῖται συγγνώμης».- 
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ση νὰ μᾶς καθοδηγοῦν, ἀφήνομε τὰ λόγια μας πολλὲς φορὲς νὰ μᾶς 
ὁδηγοῦν στὴν ἀπογοήτευση. 

 
Α.5. Ο ΘΥΜΟΣ13. 
Ἄραγε ποιὸς ἄνθρωπος δὲν εἶναι θυμωμένος μὲ αὐτὰ ποὺ συμ-

βαίνουν γύρω μας; Ὁ κορωναϊὸς τὰ κατέφερε καὶ σὲ αὐτό. Θυμωμέ-
να πρόσωπα, θυμωμένα λόγια, θυμωμένες συμπεριφορές, θυμωμέ-
νες συνειδήσεις, θυμωμένες κοινωνίες, θυμωμενες καταγραφὲς στὰ 
μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. Ὁ θυμὸς ἔχει ἤδη γίνει ὁ ἄλλος μας ἑ-
αυτός14. Ἴσως πιστεύομε πλέον ὅτι μόνον μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μπο-
ροῦμε νὰ ἐπιβάλωμε τὴν γνώμη μας, τὸ δίκαιό μας, τὴν ἄποψή 
μας15. Ἔχοντας τὸν θυμὸ μαζύ μας, πιστεύομε ὅτι θὰ φέρωμε τὴν 
θεραπεία καὶ τὴν ἐξάλειψη τῆς πανδημίας ἢ τὴν ἐπικράτηση τοῦ δι-
καίου. Κάποιοι ἔφθασαν καὶ στὸ σημεῖο νὰ λένε μὲ θυμὸ ὅτι «ὅλα 
εἶναι ἕνα ψέμμα» καὶ ὅτι «δὲν ὑπάρχει ἡ πανδημία». 

 
Α.6. Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ16. 
Ὁ εὐάλωτος ἀπὸ τὴν ἀνασφάλεια ἄνθρωπος ὁδηγεῖται στὴν αἴ-

σθηση ὅτι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ λαμβάνῃ ἀποφάσεις, νὰ ἐκτιμᾷ τὰ 
γεγονότα, νὰ εὑρίσκεται μέσα σὲ ὁμάδες συνεργασίας καὶ ἀποτελε-
σματικῶν ἐνεργειῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση προβλημάτων ὅπως ὁ 
κορωναϊός. Παραμένει ἀμέτοχος σὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω του, 
καὶ μὲ ἐπίταση παρουσιάζει τὴν ἀναβλητικότητα καὶ τὴν ἀναποφα-
σιστικότητά του17. Σὲ μία ἐποχὴ τοῦ κορωναϊοῦ ποὺ θὰ ἔπρεπε ὅλοι 

 
13 ΘΥΜόΣ ὁ = Νευρικὴ ἔξαψη ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ βίαιες κινήσεις, μὲ ὕψωση τοῦ τόνου 
τῆς φωνῆς καὶ ἄλλους τρόπους, ὀργή, ἀγανάκτηση. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς 
Γλώσσας-2007, τόμος 4ος, σελ. 441.- 
14 Πρβλ. ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἔργα - Περὶ Ἱερωσύνης, Λόγος Ε’ ΕΠΕ, Τόμος 
28ος, 246, 24-26. «Πολλάκις δὲ καὶ θυμὸς ἐπεσκότησε τῷ τῆς διανοίας καθαρῷ καὶ τὰ 
τικτόμενα οὐκ ἀφῆκε προελθεῖν εἰλικρινῆ». «Πολλὲς φορὲς μάλιστα ὁ θυμὸς σκοτίζει 
τὴν διαύγεια τῆς διανοίας καὶ δὲν ἀφήνει τὶς σκέψεις ποὺ γεννῶνται νὰ ἐξέλθουν ἀνό-
θευτες».- 
15 Πρβλ. ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἔργα - Περὶ Ἱερωσύνης, Λόγος Γ’ ΕΠΕ, Τόμος 
28ος, 148, 14-16. «Οὐδὲν γὰρ οὕτω καθαρότητα νοῦ καὶ τὸ διειδὲς θολοῖ τῶν φρενῶν, 
ὡς θυμὸς ἄτακτος καὶ μετὰ πολλῆς φερόμενος τῆς ῥύμης». «Διότι τίποτε δὲν θολώ-
νει τὴν καθαρότητα καὶ τὴν διαύγεια τῆς σκέψεως περισσότερο ἀπὸ τὸν ἄτακτο καὶ ἐκ-
τραχηλισμένο θυμό».- 
16 ΑΝΑΣΦάΛΕΙΑ ἡ = Ἔλλειψη ἀσφάλειας, βεβαιότητος, τὸ συναίσθημα φόβου καὶ ἀν-
ησυχίας γιὰ ἐπικείμενο κακὸ στὸ περιβάλλον τοῦ ἀτόμου, τὸ ὁποῖο δηιιουργεῖ φοβία, 
ἄγχος. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, τόμος 1ος, σελ. 554.- 
17 Πρβλ. Ἑβρ. 6, 18-20 : «Ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύ-
σασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προ-



 7 

νὰ συνεργάζωνται γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ γιὰ τὴν ὑγίεια, δυστυχῶς 
παραμένουν μέσα στὴν ἰδιοτέλεια καὶ στὸν αὐτοσαρκασμό τους. 
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ κατάσταση ὁδηγεῖ πολλοὺς ἀνθρώπους στὴν ἐπικρά-
τηση τῆς ἀνασφαλείας καὶ τῆς ἀναβολῆς λήψεως ἀποφάσεων συγ-
κροτημένων καὶ ὁλοκληρωμένων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκο-
λιῶν ποὺ ἔχουν ἐπικρατήσει. 

 
Α.7. Η ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ18. 
Ἡ ἀνασφάλεια ὁδηγεῖ στὸ ἑπόμενο βῆμα, στὴν ἀμφιβολία τῶν 

σκέψεων καὶ τῶν κινήσεών μας καὶ στὴν ἀμφιταλάντευση τῶν συν-
ειδήσεών μας. Ἡ ἀβεβαιότητα τῆς στιγμῆς καὶ ἡ ἀναμονὴ γιὰ νὰ 
φανῇ κάτι τὸ καλύτερο προκαλεῖ σταθερὴ ἀποστασιοποίηση τῶν εὐ-
θυνῶν μας καὶ ὁδηγεῖ στὴν τραγικὴ κατάσταση τῆς ἀνευθυνότητος 
καὶ τοῦ φαινομένου τοῦ «μᾶς τὰ εἶπαν καὶ ἄλλοι» ἢ τοῦ «δὲν ξέ-
ρω», «δὲν μπορῶ», «δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ κάμω κάτι». 

 
Α.8. Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ19. 
Πόσοι μεγάλης ἡλικίας ἄνθρωποι δὲν ἔχουν φθάσει στὰ ὅρια τῆς 

ἀπελπισίας ἀπὸ τὶς καταστάσεις ποὺ ἐπικρατοῦν γύρω μας; Ἡ ἀπ-
ελπισία τοὺς ὁδηγεῖ σὲ τάσεις αὐτοχειρίας καὶ ταλαιπωρίας. Οἱ γέ-
ροντες νὰ μὴν μποροῦν νὰ δοῦν τὰ ἐγγόνια τους, καὶ τὰ παιδιὰ τοὺς 
γονεῖς τους. Ποιὰ ἐλπίδα ἀνθρωπίνη20 θὰ ἦταν σὲ θέση νὰ δημιουρ-

 
κειμένης ἐλπίδος. ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ 
εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν 
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα». 
«Γιὰ δύο λοιπὸν ἀμετακίνητα πράγματα, γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι ἀδύνατον νὰ διαψευσθῇ ὁ 
Θεός, ἐμεῖς ποὺ κατεφύγαμε σὲ αὐτὸν ὀφείλομε νὰ μείνωμε σταθεροὶ σὲ αὐτὰ ποὺ ἐλ-
πίζομε. Αὐτή μας ἡ ἐλπίδα μᾶς ἀσφαλίζει καὶ μᾶς βεβαιώνει σὰν ἄγκυρα, καὶ μᾶς ὁδη-
γεῖ στὰ ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος, ὅπου μπῆκε πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς καὶ γιὰ χάρη μας ὁ 
Ἰησοῦς, ἀρχιερέας γιὰ πάντα ὅπως ὁ Μελχισεδέκ (Ψαλμ. 109,4)».- 
18 ΑΜΦΙΒΟΛίΑ ἡ = Τὸ νὰ ἀμφιβάλλῃ κάποιος γιὰ κάτι, ὁ δισταγμός, ἡ ἀμφιταλάντευση 
τῆς συνειδήσεως νὰ δεχθῇ τὴν βεβαιότητα ἢ τὴν ἀλήθεια ἑνὸς πράγματος, μιᾶς κατα-
στασεως, ὁ ἐνδοιασμός, ἡ ἀβεβαιότητα. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-
2007, τόμος 1ος, σελ. 455.- 
19 ΑΠΕΛΠΙΣίΑ ἡ = Ἔλλειψη ἐλπίδος, ἀπόγνωση. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς 
Γλώσσας-2007, τόμος 1ος, σελ. 701.- 
20 Πρβλ. Ῥωμ. 8, 24-25 : «Τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν. ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλ-
πίς. ὃ γὰρ βλέπει τις, τί καὶ ἐλπίζει; Εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι’ ὑπομονῆς ἀπ-
εκδεχόμεθα». «Γιατὶ τὸ ὅτι ἔχομε σωθεῖ συνδέεται μὲ τὴν ἐλπίδα μας. Ἡ ἐλπίδα ὅμως 
εἶναι γιὰ κάτι ποὺ δὲν τὸ βλέπομε, γιατί, ἐὰν κάτι τὸ βλέπει κάποιος, ποιὸς ὁ λόγος νὰ 
τὸ ἐλπίζει; Καὶ ἐὰν ἐλπίζομε σὲ κάτι ποὺ δὲν τὸ βλέπομε, αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ προσμέ-
νομε μὲ ὑπομονή».- 
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γήσῃ γέφυρα ἐπικοινωνίας μπροστὰ στὸν ἀπελπισμένο ἄνθρωπο; 
Ἡ συνειδητοποίηση σὲ παγκόσμια κλίμακα τοῦ τεραστίου αὐτοῦ 
χάους τοῦ κατακερματισμοῦ τῆς ὑγιοῦς ψυχολογίας καὶ τῆς πνευ-
ματικῆς σταθερότητος μέσα στὸν ἄνθρωπο προκαλεῖ δίκαια ἐρωτή-
ματα γιὰ τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπισθῇ. 

 
Α.9. Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ21. 
Ὁποιαδήποτε ἀντίθετη γνώμη καὶ διαφωνία ὅταν βασίζεται στὴν 

καλῶς ἐννοουμένη διεύρυνση τῆς ἐπικοινωνίας γιὰ τὸ καλύτερο ἀ-
ποτέλεσμα πρὸς ἀντιμετώπιση τῶν πρωτογνώρων συνθηκῶν στὶς ὁ-
ποῖες ἔχομε βρεθεῖ εἶναι καλοπροαίρετη καὶ ἀπαραίτητη πολλὲς φο-
ρές. Πλὴν ὅμως ὅταν παρουσιάζεται γιὰ λόγους διαφορετικοὺς τότε 
δυστυχῶς προκαλεῖ ἔνταση καὶ φιλονικίες, καταστάσεις οἱ ὁποῖες 
δὲν ὠφελοῦν κανέναν. Πάντως τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει ἀποδει-
χθεῖ ὅτι ὅταν θέλομε μποροῦμε νὰ συνεργαζώμεθα καὶ νὰ οἰκοδο-
μοῦμε καλύτερες βάσεις γιὰ τὴν ζωή μας, πλὴν ὅμως ἐξ ἀντιθέτου 
ἔχει ἀποδειχθεῖ καὶ τὸ ὅτι ἀμφισβητήσεις ἐπίβουλες ἔχουν ὁδηγήσει 
σὲ πολὺ δύσκολα ἀποτελέσματα. 

 
Α.10. Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ22. 
Ἡ ἀλληλοκατανόηση καὶ ἡ σύμπραξη τῶν νοημάτων μεταξύ μας 

εἶναι σαφὲς ὅτι ὁδηγοῦν πάντοτε στὸ καλύτερο καὶ εἶναι ἀναγκαία 
προϋπόθεση γιὰ τὴν ἠρεμία καὶ τὴν γαλήνη στὴν λήψη ἀποφάσεων 
καὶ περαιτέρω συμπράξεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας 
καὶ τὴν προώθηση τῆς συναλληλίας καὶ τοῦ δικαιώματος στὴν ζωὴ 
καὶ στὴν ὑγίεια. Ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ συνεννοοῦνται 
μεταξύ τους τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ καλύτερο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ 
ὑπάρξῃ καὶ νὰ βοηθήσῃ τοὺς ὑπευθύνους φορεῖς νὰ σέβωνται ὁ ἕ-
νας τὸν ἄλλον καὶ νὰ συμπράττουν γιὰ τὸ κοινὸ καλό. 

 
 
 
 
 

 
21 ΑΜΦΙΣΒήΤΗΣΗ ἡ = Ἀντίθετη γνώμη γιὰ κάτι, ἀντίῤῥηση, διαφωνία, ἀντιλογία ἐπ-
άνω σὲ κάτι,, φιλονικία, ἔριδα. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, τόμος 
1ος, σελ. 465.- 
22 ΚΑΤΑΝόΗΣΗ ἡ = Τὸ νὰ ἀντιλαμβάνεται κάποιος κάτι πλήρως καὶ σαφῶς, ἡ σωστὴ 
ἀντίληψη. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, τόμος 5ος, σελ. 185.- 
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Α.11. Η ΓΝΩΣΗ23. 
Αὐτὴ τὴν περίοδο ποὺ ζοῦμε μᾶς ἔχει δοθῇ ἡ μοναδικὴ εὐκαιρία 

νὰ γνωρίσωμε πολλά, νὰ διδαχθοῦμε πολλά, νὰ μάθωμε τοὺς ἑαυ-
τούς μας καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ κατανοήσωμε τὶς συμπεριφορὲς 
καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῶν συνανθρώπων μας. Ἐὰν σὲ ὁποιαδήποτε ἐπ-
οχὴ ἡ ἀναζήτηση τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ ἀληθοῦς 
διαυγείας γιὰ τὸ ἀνθρώπινο μυαλὸ ἦταν ἀπαραίτητη, πολὺ περισ-
σότερο σήμερα εἶναι ἀναγκαία ἡ πραγματικὴ γνώση24 γιὰ τὴν κατά-
θεση τῆς λογικῆς καὶ τῶν ἀνθρωπίνων συναισθημάτων μέσα στὴν 
πραγματοποίηση τῶν εὐγενικῶν καὶ ἀληθινῶν ἐνεργειῶν γιὰ τὴν 
ζωὴ κάθε ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ κέντρο τῆς ζωῆς, ὡς δη-
μιούργημα τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν ἄν-
θρωπο πρέπει νὰ ἀπευθύνωνται ὅλες οἱ ποιμαντικὲς εὐθῦνες τῆς 
ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 

 
Α.12. Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ25. 
Αὐτὴ τὴν περίοδο ἡ ἀπερίγραπτη αὐτὴ ἐνέργεια τῶν ἀνθρώπων 

ἁρμοδίων ἢ μή, ὑπευθύνων ἢ ἀνευθύνων, προκειμένου νὰ παρου-
σιασθοῦν ὡς διαχειριστὲς τῆς κοινῆς λογικῆς καὶ τῶν ἀνθρωπίνων 
συναισθημάτων δυστυχῶς ἔφθασε στὴν ἀποκορύφωσή της. Ἡ πα-
ραπληροφόρηση μὲ τοὺς συγχρόνους τρόπους τῆς μεταδόσεώς της 
κυριαρχεῖ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ τὶς ἡλικίες. Δυστυχῶς οἱ παραπλη-

 
23 ΓΝώΣΗ ἡ = Τὸ νὰ γνωρίζῃ κάποιος κάτι, ἡ βαθύτερη γνώση ἡ ὁποία ἔχει ἀποκτηθῇ μὲ 
περισσυλογὴ καὶ μελέτη, φρόνηση, σύνεση. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-
2007, τόμος 2ος, σελ. 469.- 
24 Πρβλ. ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, Ἔργα - Λόγος Β’ Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς τον Πόν-
τον φυγῆς ἕνεκεν… ΕΠΕ, Τόμος 1ος, 168, 12-17. «Καὶ ὄντως ὁ προστιθεὶς γνῶσιν 
προστίθησιν ἄλγημα. οὐ μᾶλλον εὐφραίνοντος τοῦ εὑρεθέντος ἢ ἀνιῶντος τοῦ 
διαφεύγοντος. ὅπερ, οἷμαι, φιλεῖ συμβαίνειν τοῖς ἔτι διψῶσιν ἀποσπωμένοις ὕδα-
τος. ἢ κρατεῖν τι οὐ δυναμένοις, ἔχειν νομίζουσιν ἢ οὓς ἀπῆλθεν εὐθὺς ἀστραπὴ 
περιλάμψασα», «Καὶ πράγματι ἐκεῖνος ποὺ συγκεντρώνει γνώση, συγκεντρώνει μαζὺ 
καὶ πόνο, διότι ἡ χαρὰ τὴν ὁποία τοῦ προσφέρει ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἀνεκάλυψε, τοῦ τὴν 
στερεῖ ἡ λύπη γιὰ ἐκεῖνο ποὺ τοῦ διαφεύγει ἀκόμη. Αὐτὸ νομίζω ὅτι συμβαίνει συνήθως 
σὲ ἐκείνους, ποὺ ἐνῷ δὲν ἔχουν ξεδιψάσει ἀκόμη, ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν πηγή, ἢ σὲ 
ἐκείνους ποὺ ἐνῷ δὲν μποροῦν νὰ κρατήσουν κάτι, νομίζουν ὅτι τὸ κατέχουν, ἢ σὲ ἐκεί-
νους, τέλος, ποὺ εἶδαν γιὰ μία στιγμὴ τὸ φῶς μιᾶς ἀστραπῆς καὶ τὴν ἔχασαν ἀμέσως».- 
25 ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦόΡΗΣΗ ἡ = Ἡ μὴ σωστὴ ἐνημέρωση μὲ τὴν ἀπόκρυψη ἢ τὴν καθ-
υστερημένη μετάδοση ὡρισμένων πληροφοριῶν, μὲ τὴν ὑπέρμετρη προβολὴ ἄλλων ἢ 
μὲ τὴν διάδοση εἰδήσεων ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὰ πραγματικὰ γεγονότα, τακτικὴ 
ποὺ συνεπάγεται παραποίηση καὶ διαστρέβλωση τῆς ἀληθείας, ἐφαρμόζεται συνήθως 
συνειδητὰ καὶ ἐξυπηρετεῖ ὡρισμένους στόχους καὶ συμφέροντα. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς 
Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2008, τόμος 8ος, σελ. 506.- 
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ροφοριοδότες, ὅπου καὶ νὰ εὑρίσκωνται, δὲν ἔχουν τὴν αἴσθηση τοῦ 
μεγάλου ἐγκλήματος ποὺ διαπράττουν γιὰ τοὺς ἀδυνάμους χαρα-
κτῆρες ποὺ ἄγονται καὶ φέρονται ἀπὸ ὅ,τι τοὺς παρουσιασθῇ μπρο-
στά τους. Καὶ αὐτὸ δυστυχῶς συμβαίνει σὲ ὅλες τὶς δομὲς τῆς κοινω-
νίας μας. Ἡ κυριαρχία τῆς φαντασίας καὶ τῆς εὐπλάστου μυθοπλα-
σίας ἐκτίθεται σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη μὲ τρόπο συμφεροντο-
λογικό, βάναυσο, ὑβριστικό, εὐτελιστικό, δηλητηριώδη καὶ ἰσοπεδω-
τικό, χωρὶς κάποιο ἐλαφρυντικὸ καὶ χωρὶς τὴν ὁποιαδήποτε εὐθύνη. 

 
Α.13. Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ26. 
Συνέβη καὶ αὐτὸ κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ποὺ διερχόμεθα. Κλει-

σθήκαμε στὰ σπίτια μας. Ἀναγκασθήκαμε νὰ προσαρμοσθοῦμε 
στὶς προτροπὲς τῶν ἁρμοδίων φορέων τῆς ὑγίειας γιὰ νὰ προφυλά-
ξωμε καὶ νὰ προφυλαχθοῦμε. Ἦταν πολὺ ἀπότομο, πρωτόγνωρο 
καὶ πολὺ δύσκολο γιὰ ὅλους. Στὴν χώρα μας πάντως κρατηθήκαμε 
ὄρθιοι στοὺς πρώτους μῆνες τῆς πανδημίας. Άναγκασθήκαμε ἀπὸ 
τὶς περιστάσεις νὰ ἀπομονωθοῦμε καὶ ἀπὸ τοὺς ἱερούς μας ναοὺς 
καὶ ἀπὸ τὰ τελούμενα μέσα σὲ αὐτούς. Μὲ πολὺ πόνο καὶ περίσκε-
ψη ἀντιμετωπίσαμε τὶς δύσκολες αὐτὲς στιγμές. Εὐτυχῶς δὲν ἐγ-
κλωβίσθηκαν στὸν ἐγκλεισμὸ οἱ συνειδήσεις μας. Εἶναι καὶ αὐτὸ 
μία ἴσως ἐλπιδοφόρα διαπίστωση. 

 
Α.14. Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ27. 
Τὰ «καταφέραμε» καὶ στὸ ἐπίπεδο αὐτό. Ὑπεκύψαμε στὸν πειρα-

σμό. Μέσα στὴν χριστιανικὴ ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας διχασθήκαμε, 
μᾶς ἐδίχασαν θὰ ἰσχυρισθοῦν κάποιοι. Σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ὁ διχα-
σμὸς πρῶτος28. Οἱ μὲν νὰ κατακεραυνώνουν τοὺς δέ, καὶ οἱ μισοὶ νὰ 

 
26 ΕΓΚΛΕΙΣΜὸΣ ὁ = Περιορισμὸς σὲ κλειστὸ χῶρο ὡς μέσο σωφρονισμοῦ ἢ (ψυχιατρι-
κῆς) θεραπείας. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, τόμος 3ος, σελ. 100.- 
 
27 ΔΙΧΑΣΜόΣ ὁ = Διαίρεση σὲ δύο μέρη, διχοτόμηση, διχογνωμία, διαφωνία, διαίρεση σὲ 
δύο ἀντίπαλες παρατἀξεις. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, τόμος 3ος, 
σελ. 20.- 
28 Πρβλ. Ἐφεσ. 2, 14-16: «Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν 
καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον 
τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν 
ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ 
Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ». «Αὐτὸς πραγματικὰ γιὰ ἐ-
μᾶς εἶναι ἠ εἰρήνη. Αὐτὸς ἔκαμε τοὺς δύο ἀντιμαχομένους κόσμους ἕνα λαὸ καὶ ἐγκρέ-
μισε μὲ τὸ σταυρικό του θάνατο ὅ,τι σὰν τεῖχος τοὺς ἐχώριζε καὶ προκαλοῦσε ἔχθρα με-
ταξύ τους. Κατήργησε δηλαδὴ τὸν ἰουδαϊκὸ νόμο τῶν ἐντολῶν καὶ τῶν διατάξεων, γιὰ 
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καταδικάζουν τοὺς ἄλλους μισούς. Τὸ ἀποτέλεσμα πάντως εἶναι τὸ 
ἴδιο. Δὲν ἔχομε συνετισθεῖ ἀκόμη ἀπὸ τὸ παρελθόν μας, ἀπὸ τὸ 
παρελθὸν τῶν προγόνων μας, πῶς ὅταν εἴμασταν διχασμένοι κατά-
στραφήκαμε. Μόνον ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα μας 
τὴν Ἑλλάδα μᾶς ἕνωναν καὶ αὐτὰ μόνον μποροῦν νὰ μᾶς ἑνώνουν. 
Ἂς ἐλπίσωμε ὅτι θὰ πρυτανεύσῃ τελικῶς ἡ λογικὴ καὶ ἡ ἁπλότητα 
ἀνάμεσά μας γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσωμε μὲ τὴν ἐμπειρία ποὺ ἔχομε 
αὐτοὺς τοὺς ὀλίγους μῆνες τοὺς ἑαυτούς μας τοὺς ἰδίους πρῶτα καὶ 
μετὰ τοὺς ἄλλους. 

 
Α.15. Η ΕΦΗΣΥΧΑΣΗ29. 
Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν λαίλαπα καὶ τὸν καταιγισμὸ λόγῳ τῆς παν-

δημίας, θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ εἴμεθα 
ἤρεμοι καὶ ἥσυχοι. Αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει νὰ σημαίνῃ ὅτι θὰ εἴμεθα 
καὶ ἀμελεῖς καὶ ἀδιάφοροι γιὰ τὰ ὅσα λαμβάνουν χώρα. Ἀντιθέτως 
μέσα στὴν δυσκολία ἀναδεικνύεται τὸ θάῤῥος καὶ ἡ ἀγωνιστικότη-
τα, ἡ δύναμη καὶ τὸ κουράγιο, ἡ προσπάθεια καὶ ἡ συνεργασία, ἡ ἐ-
γρήγορση καὶ ἡ πρόληψη30. 

 

 
νὰ δημιουργήσῃ μὲ τὸ ἔργο του ἀπὸ τὰ δύο ἐχθρικὰ μέρη, ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς 
ἐθνικοὺς, μία νέα ἀνθρωπότητα, φέρνοντας τὴν εἰρήνη. Καὶ ἀφοῦ ἐθανάτωσε μὲ τὸν 
σταυρό του τὴν ἔχθρα, ἥνωσε τοὺς δύο πρώην ἐχθροὺς σὲ ἕνα σῶμα καὶ τοὺς συνεφι-
λίωσε μὲ τὸν Θεό».- 
29 ΕΦΗΣύΧΑΣΗ ἡ = Έπίσχεση, σταμάτημα, ἀποσιώπηση, (ἐφησυχάζω=ἐπαναπαύομαι, 
ἐμπιστεύομαι, ἐπαφίεμαι, ξεθαῤῥεύομαι, ἀμελῶ, παραμελῶ). Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλ-
ληνικῆς Γλώσσας-2007, τόμος 4ος, σελ. 113.- 
30 Πρβλ. Ἐφεσ. 6, 13-17: «Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνη-
θῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 
Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώ-
ρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου 
τῆς εἰρήνης, ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάν-
τα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ σβέσαι. καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δεξασθε, 
καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ». «Γι’ αὐτὸ νὰ φορέσετε τὴν 
πανοπλία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μπορέσετε νὰ προβάλετε ἀντίσταση, ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα τῆς 
σατανικῆς ἐπιθέσεως. Νὰ λάβετε κάθε ἀπαραίτητο μέτρο γιὰ νὰ μείνετε μεχρι τὸ τέλος 
σταθεροὶ στὶς θέσεις σας. Σταθῆτε, λοιπόν, σὲ θέση μάχης, ζωστῆτε τὴν ἀλήθεια σὰν 
ζώνη στὴ μέση σας, φορέσατε σὰν θώρακα τὴν δικαιοσύνη. Γιὰ ὑποδήματα στὰ πόδια 
σας νὰ βάλετε τὴν ἑτοιμότητα γιὰ νὰ διακηρύξετε τὸ χαρούμενο ἄγγελμα τῆς εἰρήνης. 
Ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα αὐτά, κρατεῖτε πάντα τὴν πίστη σὰν ἀσπίδα, ἐπάνω στὴν ὁποία θὰ μπο-
ρέσετε νὰ σβύσετε τὰ φλογισμένα βέλη τοῦ πονηροῦ. Ἡ σωτηρία ἂς εἶναι ἡ περικεφα-
λαία σας, καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἡ μάχαιρα ποὺ σᾶς δίδει τὸ Πνεῦμα».- 
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Α.16. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ31. 
Τελικῶς, ἔχομε βρεθεῖ μέσα στὸ μεταίχμιο τοῦ χρόνου μας, μέσα 

στὸν 21ο αἰῶνα ποὺ ζοῦμε. Τὸ ἔτος 2019 ἤδη ἔχει καθορίσει τὴν πρὸ 
τοῦ «κορωναϊοῦ» καὶ τὴν μετὰ ἀπὸ τὸν «κορωναϊό» ἐποχή. Τὰ παι-
διὰ ποὺ γεννιοῦνται τώρα καὶ οἱ ἱστορικοὶ τοῦ μέλλοντος ἄραγε πῶς 
θὰ ἐκτιμήσουν τὰ γεγονότα ποὺ βιώνομε καὶ ἀντιμετωπίζομε ἐμεῖς 
σήμερα; Μήπως οἱ συμπεριφορές μας καὶ οἱ ἀστοχίες μας θὰ εἶναι 
πιὸ ἄσχημες ἀπὸ τὰ καλά μας γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας, σὲ ὁ-
λόκληρο τὸν κόσμο, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ 
Ἑλλάδα μας; Τὸ μέλλον εἶναι μία πρόσκληση καὶ πρόκληση γιὰ νὰ 
διορθώσωμε ὅλοι μαζὺ τὰ λάθη μας καὶ τὶς ἀπερισκεψίες μας μέσα 
στὸ κλίμα τῆς πανδημίας. Ἐὰν κατὰ τὴν ἀρχὴ τῆς πανδημίας δὲν εἴ-
μασταν ἕτοιμοι νὰ τὴν ἀντιμετωπίσωμε ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, 
τότε σήμερα ἔχομε τὴν δυνατότητα νὰ δοῦμε τὸ θέμα μὲ ὡριμότητα 
καὶ μεγαλύτερη εὐθύνη μπροστὰ σὲ ἕνα μέλλον πολυποίκιλο καὶ ἀ-
πρόσμενο. 

 
Α.17. ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ - ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ -  

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. 
Στὴν προσπάθεια αὐτὴ ἔδωσαν καὶ δίνουν τεράστιο ἀγῶνα οἱ ἄν-

θρωποι αὐτοί, οἱ ἀφανεῖς καὶ οἱ ἐμφανεῖς ἰατροί, νοσηλευτὲς καὶ νο-
σηλεύτριες, φαρμακοποιοί, τραυματιοφορεῖς, ἐργαζόμενοι καὶ ἐργα-
ζόμενες στὰ Νοσοκομεῖα τῆς πατρίδος μας καὶ σὲ ὅλες τὶς δομὲς 
τῆς ὑγιείας. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ εἶναι καθολικὴ καὶ διαπιστωμένη. 
Μπροστὰ σὲ ὅλα τὰ συναφῆ προβλήματα ποὺ ἐμφανίσθηκαν καὶ 
ἐμφανίζονται στὸ σημαντικὸ αὐτὸ θέμα, καὶ ἐν ὄψει δυσκολιῶν ἰ-
δίως στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ χρειάζονται τὴν 
στηριξή μας, τὴν ἐπιβράβευση καὶ τὴν ἐπικρότησή μας γιὰ τὶς θυ-
σιαστικὲς αὐτὲς προσπάθειές τους. 

 
*********************************** 

 
Στὸ παραπάνω ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ἀποσπασματικὰ καὶ 

ἐντελῶς περιγραφικὰ ἀναφερθήκαμε σὲ αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις τῶν 
σημαντικῶν αὐτῶν προβλημάτων καὶ θεμάτων ποὺ ταυτίζονται μὲ 

 
 31 ΜέΛΛΟΝ τὸ = Τὸ χρονικὸ διάστημα μετὰ τὸ παρόν, ὁ χρόνος ποὺ ἀκολουθεῖ μετὰ τὴν 
παροῦσα στιγμή, ἡ ἐξέλιξη κάποιου προσώπου, ἢ ὁμάδος προσώπων ἢ πράγματος στὸν 
ἀπώτερο χρόνο, (σκοπεύω τὸ μέλλον=προνοῶ γιὰ κάτι ποὺ θὰ συμβῇ). Πάπυρος – Λε-
ξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, τόμος 6ος, σελ. 598-599.- 
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τοὺς συνανθρώπους μας, αὐτοὺς ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὸ ποίμνιο τῆς 
ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

 
Ἐνώπιον, λοιπὸν ὅλων αὐτῶν τῶν συνεπειῶν ἕνεκα τῆς πανδη-

μίας τοῦ Covid-19 μέσα στὴ ζωὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, στὴν 
Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἑλλάδα μας, καλούμεθα δι΄ ὀλίγων νὰ κα-
ταγράψωμε τὴν ποιμαντική μας εὐθύνη στὸ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ τῆς Εἰσηγήσεώς μας. 

 
Β. Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ32 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ33 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓῼ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. 

 
Β.1. Η ΕΚΘΕΣΗ34 ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. 
Ἐφθάσαμε δυστυχῶς στὸ σημεῖο νὰ λέγωνται καὶ νὰ γράφωνται 

πράγματα ἀπαράδεκτα καὶ καινοφανῆ, ἀπὸ ἀνθρώπους ἀδαεῖς καὶ 
ἀσχέτους, κακοπροαιρέτους καὶ ὑποβουλημιαίους ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ 
ἄχραντα Μυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Τὰ ὅσα ἀκούσθη-
καν, παρουσιάσθηκαν καὶ ἑρμηνεύθηκαν κατὰ τὸ δοκοῦν ἀπὸ τοὺς 
πολεμίους τῆς πίστεως δυστυχῶς θυμίζουν τοὺς ἀρχαίους χρόνους 
τῶν ἀπολογητῶν καὶ τῶν μεγάλων ἀντιῤῥητικῶν κειμένων τῶν ἁγί-
ων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.  Χωρὶς προηγουμένη κατάρτιση 
καὶ ἐνημέρωση τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως χρησιμοποιοῦν τὸ 
πλεονέκτημα τῆς ἀκροαματικότητος καὶ τῆς θεάσεως καὶ φθάνουν 
σὲ ἀπαράδεκτα καὶ ἀνήκουστα συμπεράσματα γιὰ τὴν πίστη ποὺ 
δὲν ἀνήκουν στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση. Τὸ ἱερὸ 
Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἔγινε ἀντικείμενο συζητήσεως. 
Ἀμφισβητήθηκε μέχρι καὶ ὁ τρόπος μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινω-
νίας καὶ ἐκφράσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας 
ἡ ἐκτὸς τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας ἄποψη ὅτι «κάθε εἴδους ἀσθέ-
νεια καὶ ὁ θανατηφόρος ἰὸς ποὺ ἐπικρατεῖ παγκοσμίως μπορεῖ νὰ 

 
32 ΕΥΘύΝΗ ἡ = Ἡ ὑποχρέωση ποὺ ἔχει κάποιος νὰ δώσῃ λόγο τῶν πράξεών του. Τὸ 
σύνολο τῶν συνεπειῶν σὲ βάρος κάποιου γιὰ τὴν παράβαση ἠθικῆς ἀρχῆς ἢ γιὰ τὴν κα-
κὴ διαχείριση ὡρισμένης ἐντολῆς. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, το-
μος 4ος, σελ. 11.- 
33 ΣΥΝέΠΕΙΑ ἡ = Ἐπακολούθημα, ἀποτέλεσμα, ἀπόῤῥοια, ἐπίπτωση. Πάπυρος - Λεξικὸ 
τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2008, τόμος 611ος, σελ. 374.- 
34 ἜΚΘΕΣΗ ἡ = Ἡ τοποθέτηση ἑνὸς πράγματος γιὰ κοινὴ θέα ἢ ἐπίδειξη. Συστηματικὴ 
ἀφήγηση, ἐξιστόρηση, περιγραφή. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, 
τόμος 3ος, σελ. 158.- 
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μεταδοθῇ καὶ μέσῳ τοῦ ἁγίου Ποτηρίου καὶ τῆς ἱερᾶς Λαβίδος». 
Δυστυχῶς ἡ ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εὑρέθη ἀπροετοίμαστη 
στοὺς πιστούς μας καὶ παρουσιάσθηκε ἀνέτοιμη γιὰ νὰ ἀντιμετωπί-
σῃ τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα. Οἱ χρι-
στιανοί μας ἐφάνησαν ἀκατήχητοι καὶ ἀνημέρωτοι, ἀφοῦ καὶ κά-
ποιοι κληρικοὶ ἀκόμη ἀμφισβήτησαν δημοσίως τὸ ὅτι «τὸ Σῶμα καὶ 
τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ αἰώνιος ζωὴ καὶ σωτηρία καὶ ὅτι ὁ Χρι-
στὸς προσφέρει τὴν ζωὴ καὶ ὄχι τὸν θάνατο»35. Καλούμεθα ὡς ποι-
μένες νὰ ἀντιμετωπίσωμε μὲ συγχρόνους τρόπους ἐπικοινωνίας καὶ 
διδασκαλίας τὸν ἐπανευαγγελισμὸ καὶ τὴν κατήχηση τῶν χριστια-
νῶν μας. Ἀπεδείχθη στὶς ἡμέρες μας περιτράνως ὅτι τίποτε δὲν εἶ-
ναι αὐτονόητο καὶ τίποτε δὲν εἶναι ἀποδεκτὸ μέσα σὲ μιὰ σύγχρονη 
κοινωνία ἀγνοίας καὶ ἀπαρνήσεως τῶν πιστευτέων τῆς πίστεώς 
μας.  

 
Β.2. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ36 ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ  

ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ. 
Οἱ Ἐκκλησίες μας κλείσθηκαν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς ὑγιείας τῶν 

ἀνθρώπων καὶ γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα δὲν τελοῦνταν ἡ Θεία 
Λατρεία στὶς ἐνορίες μας, στὶς ἱερὲς Μονές μας, στὶς Μητροπόλεις 
μας. Οἱ ἱερεῖς μας, ὅπως καὶ ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι ἀπομονωθήκαμε 
καὶ ἀποξενωθήκαμε ἀπὸ τὸν φυσικό μας χῶρο, τὴν ἁγία Τράπεζα, 
τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου. Στὶς ἐκκλησίες 
μας παρέμειναν τὰ ἱερὰ λείψανα τῶν ἁγίων μας καὶ οἱ ἱερὲς εἰκόνες 
χωρὶς θυμίαμα καὶ προσευχή, καὶ τὰ καντήλια τῶν ἐκκλησιῶν μας 
δὲν ἄναψαν. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παν-
αγίας μας, ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τὸ Πάσχα, πραγματοποιήθηκαν 
μὲ κλειστὲς τὶς πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν, μόνον μὲ τοὺς κληρικοὺς σὲ 
μεμονωμένους ἱεροὺς Ναοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους μποροῦσαν τηλε-
οπτικά, ῥαδιοφωνικὰ καὶ διαδικτυακά νὰ μεταδοθοῦν οἱ ἱερὲς Ἀκο-
λουθίες. Οἱ πιστοί μας ἔμειναν ἀκοινώνητοι καὶ ἀνεξομολόγητοι. Ἡ 

 
35  Ἰω. 6, 53-54 : «Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε 
τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν 
ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ 
ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ». «Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε : Σᾶς βεβαιώ-
νω ὅτι ἐὰν δὲν φᾶτε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου καὶ δὲν πιεῖτε τὸ αἷμα του, 
δὲν ἔχετε μετοχὴ στὴ ζωή. Αὐτὸς ποὺ τρώει τὴν σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου ἔ-
χει παντοτινὴ ζωὴ καὶ ἐγὼ θὰ τὸν ἀναστήσω τὴν ἐσχάτη ἡμέρα».--  
36 ΣΥΜΜΕΤΟΧή ἡ = Τὸ νὰ μετέχῃ κάποιος σὲ κάτι μαζὺ μὲ κάποιον ἢ κάποιους ἄλλους, 
συμμέθεξη. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2008, τόμος 11ος, σελ. 253.- 
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Θεία Λατρεία μας βρέθηκε πληγωμένη καὶ κυνηγημένη ἀπὸ τὶς δύ-
σκολες συνθῆκες τῆς πανδημίας καὶ ἀπεκόπη ἀπὸ τὸν φυσικό της 
χῶρο ποὺ εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου. Τὸ γεγονὸς ποὺ 
ζήσαμε εἶναι πρωτοφανὲς μέσα στοὺς χριστιανικοὺς αἰῶνες. Ἀκόμη 
καὶ στὴν ἐποχὴ τῶν κατακομβῶν οἱ χριστιανοὶ μαζὺ μὲ τοὺς κληρι-
κούς τους τελοῦσαν καὶ συμμετεῖχαν στὴν Θεία Λατρεία, ἔστω κρυ-
φὰ καὶ σιωπηλά. Στὴν Τουρκοκρατία, παρ’ ὅλη τὴν μαρτυρικὴ ζωὴ 
τῶν Ἑλλήνων στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, τελοῦνταν ἡ Θεία Λα-
τρεία. Δυστυχῶς καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας 
μας βρέθηκε ἀπροετοίμαστη καὶ οἱ πιστοί μας ἀκατήχητοι. Γιὰ τὸ 
γεγονὸς μάλιστα αὐτὸ διχάσθηκαν οἱ σκέψεις, τὰ συναισθήματα, οἱ 
οἰκογένειες. Σὲ κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ὑπῆρξαν κληρικοὶ μα-
ζὺ μὲ πιστοὺς ποὺ ἀπείθησαν στὴν προτροπὴ καὶ τὴν ἀπόφαση τῆς 
Ἐκκλησίας μας καὶ ἐνήργησαν αὐτοβούλως καὶ ξεχώρισαν τὸν ἑ-
αυτό τους. Δὲν σκέφθηκαν καὶ δὲν αἰσθάνθηκαν τοὺς ἐν Χριστῷ ἀ-
δελφούς τους, τοὺς ἄλλους κληρικοὺς καὶ πιστοὺς ποὺ μὲ ὑπομονὴ 
ἀνέχθηκαν τοὺς ἐγκλεισμοὺς καὶ τοὺς ἀποκλεισμοὺς ἀπὸ τὴν τέλε-
ση τῆς Θείας Λατρείας. Αὐτοὶ οἱ ξεχωρισμένοι ἄραγε, θέλησαν νὰ 
σωθοῦν μόνοι τους καὶ νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν πνευματική τους ἔλ-
λειψη καὶ ἡσύχασαν πνευματικά; Δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι πληγώ-
θηκε ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν συμπεριφορά 
τους; Εἶναι ἥσυχη ἡ συνείδησή τους; Καὶ αὐτοὶ ὅμως εἶναι ποίμνιό 
μας, καὶ αὐτοὶ εἶναι πνευματικά μας παιδιὰ καὶ ἀδελφοί μας. Ἡ ποι-
μαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν μπόρεσε νὰ 
παρουσιάσῃ τὴν ἐμπειρία τῆς ἁγιότητος, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἀγάπης. 
Καὶ ὁ ἐγωϊσμὸς παρουσιάσθηκε πλήρης στὴν ὁλότητά του. Μήπως 
θὰ πρέπῃ νὰ σκεφθοῦμε στὶς μελλοντικὲς καὶ χείριστες πανδημίες, 
ποὺ ἀναμφιβόλως θὰ ἐπέλθουν, μὲ ποιοὺς τρόπους ἡ Ἐκκλησία 
μας θὰ μπορέσῃ ποιμαντικὰ νὰ ἐπέμβῃ γιὰ νὰ προετοιμάσῃ τὰ μι-
κρὰ παιδιά μας, ποὺ ζοῦν πλέον στὴν νέα ἐποχὴ μετὰ ἀπὸ τὸν ἐπι-
κρατοῦντα κορωναϊὸ μὲ ἀκατηχήτους γονεῖς, μέσα σὲ ἕνα ἐμφανῆ 
συγκρητισμὸ37 τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου; 
Δυστυχῶς ἡ ἐκκοσμίκευση38 τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς, πλημμυρι-

 
37 ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜόΣ ὁ = Τὸ φαινόμενο τῆς συγχωνεύσεως διαφόρων θρησκειῶν καὶ τύ-
πων λατρείας. Ἡ σύνθεση δύο ἢ περισσοτέρων πολιτιστικῶν χαρακτηριστικῶν ποὺ 
προέρχονται ἀπὸ διαφορετικοὺς πολιτισμοὺς καὶ δίδουν γένεση σὲ νέες πολιτιστικὲς 
μορφές. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2008, τόμος 11ος, σελ. 210.- 
38 ΕΚΚΟΣΜίΚΕΥΣΗ ἡ = Τὸ νὰ μεταβάλλεται κάτι ἀπὸ θρησκευτικὸ ἢ θεολογικό, σὲ κο-
σμικό, σὲ κατὰ κόσμον. Πάπυρος - Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας-2007, τόμος 3ος, σελ. 
165.- 
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σμένη ἀπὸ τὴν ἀνικανοποίητη ἔφεση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸν πλου-
τισμό, τὴν εὐμάρεια, τὴν εὐδαιμονία καὶ τὴν παράδοση σὲ τρόπους 
ζωῆς μακρυὰ ἀπὸ τὸν Χριστό, καθίσταται μία πραγματικότης. Ἡ 
ἔλλειψη προτύπων ἁγιότητος καὶ ἀγωνιστικῆς θυσιαστικῆς προσφο-
ρᾶς γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας καθιστοῦν 
πολὺ δύσκολη τὴν ἐπαναφορά μας. Μᾶλλον ὁ γνωστὸς λόγος τοῦ 
Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς «Νὰ γίνετε ἅγιοι ἐπειδὴ ἐγὼ εἶμαι ἅγιος39» κάπως 
εὑρίσκεται πολὺ μακρυά μας. Τελικῶς ἡ ἀπάντηση στὰ παραπάνω 
ἐρωτήματα, εὑρίσκεται περισσότερο στὴν πνευματικὴ καθαρότητα 
καὶ στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα τοῦ καθενός μας, ἀλλὰ καὶ στὴν συν-
εχῆ ποιμαντικὴ μέριμνα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο ποὺ προσβάλλεται καὶ πληγώνεται ἀπὸ τὸν ὁποιοδήποτε ἰὸ καὶ 
τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς μας, παρὰ στὶς ἀπαραίτητες μὲν θεολο-
γικὲς γνώσεις καὶ ἀπόψεις, πλὴν ὅμως ἄχρηστες ἐὰν δὲν εἶναι μορ-
φοποιημένες μέσα στὴν χάρη τῆς ἐμπειρίας τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. 

 
Β.3. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
(ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΓΑΜΟΣ - ΒΑΠΤΙΣΗ - ΧΡΙΣΜΑ- 
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ - ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΥΧΕΛΑΙΟ - 
ΚΗΔΕΙΑ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ). 

Μέσα στὴν ὅλη κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ τὰ ἱερὰ Μυστήρια, Βά-
πτισμα, Χρῖσμα, Θεία Εὐχαριστία, Ἱερὰ Ἐξομολόγηση & Μετά-
νοια, Ἱερωσύνη, Γάμος, Ἱερὸ Εὐχέλαιο γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστη-
μα δὲν τελοῦνται. Καὶ οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Κηδείας καὶ τὰ Μνη-
μόσυνα τελοῦνται μὲ κάθε ἐπιφύλαξη καὶ αὐστηρότητα. Ἄραγε 
πῶς θὰ μποροῦσε νὰ νοηθῇ χριστιανικὴ λειτουργικὴ ζωὴ καὶ πραγ-
ματικὴ μετοχὴ στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἄνευ τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν 
Μυστηρίων; Πάντως καὶ ἐδῶ πλέον τὸ αὐτονόητο ἔπαυσε νὰ ὑπάρ-
χῃ. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση τοῦ κορωναϊοῦ πῶς τελοῦνταν τὰ ἱερὰ 
Μυστήρια τοῦ Γάμου καὶ τῶν Βαπτίσεων-Χρισμάτων; Μήπως ἡ 
ἐκκοσμίκευση τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς ἔδωσε κάποιο ἄλλο νόημα 
ἀπὸ τὸ πραγματικό; Γλέντια, ἀκρότητες, παρεμβάσεις ἄκριτες μέσα 
στοὺς ἱεροὺς Ναούς, βιντεολήψεις καὶ φωτογραφίσεις χωρὶς σταμα-
τημό, ἀσέβεια στὶς ἐνδυμασίες τῶν χριστιανῶν μας, ἀπρέπεια καὶ 
συνεχεῖς συνομιλίες κατὰ τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, συν-

 
39 Λευιτ. 20, 7 & 26, Α’ Πέτρου 1, 16 : «Καὶ ἔσεσθε ἅγιοι, ὅτι ἅγιος ἐγὼ Κύριος, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν», «καὶ ἔσεσθέ μοι ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν», «ἅγιοι γί-
νεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι».- 
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ωστισμὸς στὶς κεντρικὲς ἐκκλησίες τῶν μεγάλων ἀστικῶν πόλεων, 
τέλεση πολλαπλῶν μυστηρίων τὰ Σάββατα καὶ τὶς Κυριακές, ἀ-
ναγκαστικὴ ἐπιτάχυνση τῆς διαρκείας ἑκάστου μυστηρίου, ἀκατα-
στασία καὶ μὴ τήρηση τοῦ ὡραρίου προσελεύσεως τῶν ἐνδιαφερο-
μένων, συνεχὴς πρσβολὴ τοῦ ἱεροῦ περιβάλλοντος τῶν ἱερῶν Ναῶν 
μὲ τὴν κυριολεκτικῶς ἄφεση τῶν διαφόρων ἀποῤῥιμμάτων, συζη-
τήσεις πολλὲς γιὰ τὶς οἰκονομικὲς «ὑποχρεώσεις» τῶν ἐνδιαφερομε-
νων ποὺ κάποιες φορὲς ὡδηγοῦσαν σὲ συγκρούσεις, παρεξηγήσεις 
καὶ στενοχώριες. Βεβαίως κανένας μας δὲν ἀμφισβητεῖ τὴν πραγμα-
τικὴ ἐπέμβαση τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας τῆς ἁγίας Τριάδος σὲ κάθε 
ἱερὸ Μυστήριο, καὶ αὐτὸ ἴσως εἶναι ἐκεῖνο ποὺ θὰ πρέπῃ νὰ μᾶς ἀ-
ναπαύῃ. Πλὴν ὅμως ἴσως εἶναι καιρὸς ἡ ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας 
μας, μπροστὰ σὲ ὅλα αὐτά, ἐν συνόλῳ νὰ κατευθυνθῇ κυρίως πρὸς 
τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ ὄχι στὶς ἐξωτερικὲς αὐτὲς κατασκευὲς τῆς 
ἀνθρωπίνης ματαιοδοξίας καὶ ὑποκρισίας, ποὺ πολλὲς φορὲς ἐκ-
βάλλουν ἔξω ἀπὸ τὴν οὐσία κάθε ἱεροῦ Μυστηρίου, καὶ δὲν ἀφή-
νουν τὸν χριστιανὸ ποὺ λαμβάνει μέρος σὲ αὐτὰ νὰ κατάνοήσῃ, νὰ 
ἀντιληφθῇ, καὶ νὰ μετάσχῃ στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ διὰ τῶν ἱερῶν Μυ-
στηρίων. Τώρα κατὰ τὴν πανδημία, ὡρίσθηκαν ἀναγκαστικὰ μέτρα 
καὶ σταθμά, ποσοστὰ καὶ ἀριθμοὶ ἐλαχίστων ἀνθρώπων καὶ κληρι-
κῶν μέσα στὴν ἐκκλησία γιὰ τὴν προφύλαξη τῆς ἀνθρωπίνης ὑγι-
είας. Δὲν εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὸ φαινόμενο αὐτό, δι-
ότι ἔλειπε καὶ λείπει ἀπὸ τοὺς χριστιανούς μας ἡ κατήχηση καὶ ἡ 
πνευματικὴ ἐμπειρία, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ συνειδητὴ ἐλεύθερη ἀφ-
ιέρωση μέσα στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τοῦ κάθε χριστιανοῦ. Ὁ λαός 
μας, στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ Ἑλλάδα μας εἶναι εὐσεβής, μὲ γε-
ρὲς βάσεις ἀπὸ τὸ παρελθόν του, μὲ τὶς παραδόσεις του καὶ τὶς 
πνευματικές του δομές, μὲ τὸν ἑλληνοχριστιανικὸ καὶ ῥωμαίικο πο-
λιτισμό του, πλὴν ὅμως ὅσο φεύγουν γιὰ τὸν οὐρανὸ οἱ παλαιότε-
ροι, δυστυχῶς δὲν ἀφήνουν στὰ παιδιά μας, ἐκεῖνα ποὺ εἶναι ἀπα-
ραίτητα γιὰ νὰ τὰ ἔχουν σὰν ἐφόδια γιὰ νὰ μὴ χαθοῦν στὸ δρόμο 
τῆς χριστιανικῆς τους ζωῆς. 

 
Β.4. ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΟΡΤΕΣ. 
Οἱ ἱερὲς πανηγύρεις καὶ λιτανεῖες βάσει τοῦ ἑορτολογίου τῆς Ἐκ-

κλησίας μας ἐσταμάτησαν νὰ πραγματοποιοῦνται γιὰ τὴν προφύ-
λαξη τῆς ἀνθρωπίνης ὑγιείας. Ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, οἱ παν-
ηγυρικοὶ Ἑσπερινοὶ καὶ οἱ Θεῖες Λειτουργίες, τὰ ἀρχιερατικὰ καὶ 
ἱερατικὰ Συλλείτουργα γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα δὲν πραγμα-
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τοποιοῦνται. Πρωτοφανὲς φαινόμενο καὶ αὐτό. Πῶς μπορεῖ νὰ νοη-
θῇ ἡ λατρευτική μας ζωή, χωρὶς τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν Πανηγύρεων 
τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν Ἑορτῶν, ὅπως καὶ τῶν ἑορτα-
ζομένων Ἁγίων μας; Ἡ διακριτικὴ διαχείριση ἑνὸς τέτοιου σημαντι-
κοῦ πνευματικοῦ ζητήματος εἶναι ἀπαραίτητη στὸν τομέα τῆς ποι-
μαντικῆς εὐθύνης τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι εἶναι 
πολὺ δύσκολο νὰ ἀντιμετωπισθῇ μέσα σὲ μία δίνη συνεχοῦς συναι-
σθηματικῆς ἀκαταστασίας καὶ ψυχολογικῶν συγκρούσεων μεταξὺ 
τῶν χριστιανῶν ποὺ δὲν ἔχουν πνευματικὴ καθοδήγηση καὶ σταθε-
ρότητα. Μὲ τὸ παραπάνω πρόβλημα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ, καὶ πά-
λι καθίσταται ἐμφανὲς καὶ ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν πραγμάτων, ὅτι ἡ 
τέλεση τῶν ἑορτῶν τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας πρέπει νὰ βασίζεται 
στὸ ὅτι τὰ ἐξωτερικὰ σχήματα καὶ φαινόμενα ὅταν χάσουν τὸ νόη-
μά τους, μᾶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ ξεχάσωμε τὴν οὐσία τὴν ὁποία περι-
βάλλουν καὶ αὐτὴ εἶναι «ὁ ἁγιασμός μας»40. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συν-
έβη καὶ μὲ τὶς Ἐθνικές μας Ἑορτές. Δὲν ἑωρτάσαμε ἐφέτος τὴν 25η 
Μαρτίου. Δὲν ἔγιναν οἱ παρελάσεις, δὲν ἐκράτησαν τὰ παιδιά μας 
τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὰ χέρια τους. Εἶναι καὶ αὐτὸ γεγονὸς ποὺ 
μᾶς στενοχωρεῖ καὶ μᾶς ἀποσυντονίζει. Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πατρί-
δα μας μᾶς ἑνώνουν πάντοτε στὸν κοινὸ ἀγῶνα τοῦ τόπου μας γιὰ 
τὶς παραδόσεις μας καὶ τὴν ἔνδοξη ἱστορία τῶν προγόνων μας, χά-
ριν τῆς θυσίας τῶν ὁποίων εἴμεθα ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι καὶ λα-
τρεύομε ἀβίαστα τὸν Θεό μας. Εἴμεθα ἀπόγονοι ἡρώων καὶ μαρτύ-
ρων τῆς πίστεως. Μᾶς τὸ ὑπενθυμίζει ὁ ἀρχιστράτηγος τοῦ ἀγῶνα 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα, εἴπαμε 
πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος41». Ἡ πατρίδα μας 
ἑορτάζει τὸν ἑπόμενο χρόνο τὴν ἐπέτειο γιὰ τὰ διακόσια (200) χρό-
νια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Εἶναι 
ἀμφίβολο ἐὰν οἱ προγραμματισμένες ἑορτὲς θὰ πραγματοποιηθοῦν 
τὸ ἐρχόμενο ἔτος 2021. Πρέπει νὰ τονίζεται συνεχῶς ἡ μεγάλη ση-
μασία ποὺ ἔχει τὸ νόημα τῆς μοναδικῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας 
μας στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τοῦ «εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔ-
θνους» ὅπως προσευχόμεθα πάντοτε στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες μας. 

 
Β.5. ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

 
40 Α’ Θεσ. 4, 3 : «Τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός ὑμῶν». «Τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ γίνετε ἅγιοι».-  
41 Νίκος Γιαννόπουλος, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ἡ πολυτάραχη ζωὴ καὶ ἡ δράση 
τοῦ ἡγέτη τῆς ἐπανάστασης, Οἱ μονογραφίες τοῦ περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ ἱστορία», 
Λόγος πρὸς τοὺς νέους στὴν Πνύκα – 1838,  ἔκδ. Περισκόπιο, Ἀθήνα 2001, σ. 157. 
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Μέσα στὴν δύσκολη αὐτὴ περίοδο συναντήσαμε καὶ τὰ παιδιά 
μας περισσότερο. Ἐγκλεισμένοι μέσα στὰ σπίτια μας βρεθήκαμε 
μαζύ τους, καὶ εἴτε ἠθελημένα εἴτε ἄθελα ἀρχίσαμε νὰ ἐπικοινω-
νοῦμε μαζύ τους μὲ ἕναν διαφορετικὸ τρόπο. Τὰ σχολεῖα καὶ τὰ 
πανεπιστήμια δὲν λειτουργοῦσαν γιὰ ἀρκετὴ περίοδο. Ἡ ἀπομα-
κρυσμένη διδασκαλία μέσῳ τοῦ διαδικτύου μετέφερε τὴν κοινωνικό-
τητα τῆς σχολικῆς ζωῆς μέσα στὰ σπίτια μας. Στὶς ἐκκλησιαστικές 
δομές μας, τὰ κατηχητικά μας σχολεῖα καὶ οἱ συνάξεις τῶν νέων ἔ-
παυσαν νὰ λειτουργοῦν γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς ὑγιείας ὅλων, οἱ 
κατασκηνώσεις, οἱ χορῳδίες, τὰ μουσικὰ σύνολα, οἱ φροντιστηρια-
κὲς μονάδες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ κάθε εἴδους ἐκδήλωση γιὰ τὴν 
νεολαία μας ἐσταμάτησε. Ὅλα ἐσιώπησαν. Κλήθηκαν οἱ κληρικοί 
μας νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ μία πρωτόγνωρη  κα-
τάσταση. Πάλι τὸ αὐτονόητο ποὺ ἦταν θεωρημένο καὶ βέβαιο ἀπὸ 
ὅλους μας βρέθηκε, καὶ στὴν περίπτωση αὐτή, ἐκτὸς χρόνου καὶ το-
που. Δὲν εἴχαμε τὴν δυνατότητα νὰ προβλέψωμε κάτι τέτοιο, εἴχαμε 
συνηθίσει στὴν σταθερότητα τῶν δράσεών μας γιὰ τοὺς νέους μας. 
Μπροστὰ στὴν ἐμφάνιση ἑνὸς τόσο μικροῦ καὶ ἀοράτου στὰ μάτια 
μας θανατηφόρου ἰοῦ, ἡ παντοδύναμη καὶ αὐτοσαρκαζομένη γιὰ τὶς 
ἐπιτεύξεις της ἀνθρωπότητα ἐγονάτισε, ἐθρήνησε καὶ παρεδόθη 
στὴν ἀναζήτηση ἰατρικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν λύσεων γιὰ τὴν κατά-
πολέμηση τοῦ ἰοῦ. Τὰ παιδιά μας, οἱ νέοι μας, βρέθηκαν μέσα σὲ ἕ-
να τέτοιο παγκόσμιο φαινόμενο ἀπορίας καὶ ἀβεβαιότητος. Μέχρι 
καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου ἄρχισαν νὰ μαθαίνουν γιὰ τὴν τη-
ρηση τῶν μέτρων γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς ὑγιείας μας, καὶ ἡ χρήση 
τῆς προσωπίδος ἔγινε ἀπαραίτητο πλέον στοιχεῖο γιὰ τὴν ζωή μας, 
ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό. Ἡ ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν γεγονότων 
αὐτῶν, ὅσον ἀφορᾷ στὴν νεολαία μας, συνίσταται στὴν ἀπὸ μέρους 
τῶν ποιμένων στήριξη τῆς οἰκογενειακῆς γαλήνης καὶ εἰρήνης, τῆς 
παροχῆς πνευματικῶν κανόνων ζωῆς καὶ ἀλληλεγγύης, τῆς προβο-
λῆς τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων μας, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα μοναδικὸ καὶ οὐσια-
στικὸ πνευματικὸ θησαυρὸ καὶ μία ἀληθινὴ καὶ οὐράνια πηγὴ ὑπο-
μονῆς, ἀγάπης καὶ ἐλπίδος στὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ περνᾶμε ὅ-
λοι. Πέραν ὅμως αὐτῶν, ἡ στήριξη τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου 
καὶ τῆς οἰκογενείας, ἡ κατήχηση καὶ ἐμβάθυνση στὸ μέγα μυστήριο 
τοῦ Γάμου42 ποὺ ὁ Χριστὸς ἐθεμελίωσε μέσα στὴν Ἐκκλησία του, 

 
42 Ἐφ. 5, 32 : «Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω καὶ εἰς Χριστὸν καὶ εἰς 
τὴν ἐκκλησίαν». «Αὐτὸ τὸ μυστήριο εἶναι μεγάλο, καὶ ποὺ ἐγὼ σᾶς λέγω ὅτι ἀναφέ-
ρεται στὴν σχέση Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας».- 
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ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο καθῆκον διακονίας τῶν ποιμένων, ποὺ πρέπει 
μὲ κάθε σύγχρονο τρόπο μεταφορᾶς καὶ μεταδόσεως τῶν λόγων, 
τῶν νοημάτων, τῶν σκέψεων καὶ τῶν βιωμάτων τῆς Ἐκκλησίας νὰ 
εὑρίσκωνται πάντοτε δίπλα στὴν οἰκογένεια καὶ τὰ παιδιά μας. 

 
Β.6. ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, 

ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ, Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 
Οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ παπποῦδες μας, οἱ τῆς λεγομένης τρίτης ἡ-

λικίας συνάνθρωποί μας, συναντήθηκαν καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν πανδη-
μία. Ὡρίσθηκαν ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους ἰατρικοὺς μηχανισμοὺς ὡς 
εὐπαθὴς ὁμάδα, ὅπως συνέβη καὶ μὲ κάθε ἄλλη περίπτωση ἀνθρώ-
πων μὲ χρόνια νοσήματα, μὲ εἰδικὰ προβλήματα καὶ εἰδικὲς ἀνάγ-
κες. Ὁ ἐγκλεισμός τους μέσα στὰ σπίτια γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς ὑ-
γιείας τους κατέστη ὄχι μόνον ἀπαραίτητος καὶ ἀναγκαῖος, ἀλλὰ 
κατὰ βάση σωτήριος γιὰ τὴν ζωή τους. Καθημερινὰ ἀπὸ τὰ δελτία 
εἰδήσεων στὶς τηλεοράσεις ἀκούουν γιὰ τοὺς θανάτους ἀπὸ τὴν ἀ-
σθένεια, γιὰ τὰ κρούσματα καὶ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα καὶ τήρηση 
τῶν διαφόρων μέτρων. Δυστυχῶς στὸ σημεῖο αὐτό, τοὐλάχιστον με-
χρι στιγμῆς, δὲν ἔχουν προσμετρήσει οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐνημερώσε-
ως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς τρίτης ἡλικίας ποὺ εἶναι πρὸς 
τὴν δύση τῆς ζωῆς τους, ὅπως καὶ οἱ ἄνθρωποι μὲ χρόνιες παθήσεις 
καὶ εἰδικὲς ἀνάγκες, χρειάζονται κυρίως μία αἴσθηση αἰσιοδοξίας 
καὶ δυνατὴ ψυχολογικὴ στήριξη γιὰ τὴν ὁμαλὴ ἀντιμετώπιση τοῦ 
προβλήματος ποὺ ἔχει προκύψει, καὶ γιὰ τὴν σὲ ἀνάλογο χρονικὸ 
διάστημα ἔξοδό μας πρὸς τὴν κανονικότητα. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ 
Ἐκκλησία μας, με τὶς ἱερὲς Μητροπόλεις της, τὰ Ἱδρύματα, τὰ Γη-
ροκομεῖα, τὰ Συσσίτια καὶ ὅλες τὶς ἄλλες συναφεῖς δομές της, εὐ-
θὺς ἀμέσως μὲ τὴν ἐπικράτηση τῶν συνθηκῶν τῆς πανδημίας, 
πραγματικὰ στέκεται δίπλα στοὺς ὑπερήλικες, στοὺς τροφίμους, 
στὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, καὶ προσφέρει μαζὺ μὲ τοὺς συνερ-
γάτες της, τοὺς ἐθελοντές της καὶ τοὺς κληρικούς της ὅλα ὅσα εἶναι 
δυνατὸν νὰ προσφερθοῦν, τηρῶντας μὲ αὐστηρότητα τὰ μέτρα ποὺ 
ὑφίστανται. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως ἡ ποιμαντικὴ εὐθύνη στοὺς τομεῖς 
αὐτοὺς καθίσταται πιὸ ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη, προσαρμοσμένη 
ὅμως στὰ σύγχρονα δεδομένα, μὲ ἀναλόγους σχεδιασμοὺς γιὰ τὸ 
μέλλον, καὶ μὲ τὴν ἐπιβαλλομένη ἐνημέρωση καὶ ὀργάνωση γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση τῶν οὐσιαστικῶν, ὑλικῶν, πνευματικῶν καὶ ψυχολο-
γικῶν προβλημάτων ποὺ ἔχουν προκύψει. Μὲ ὁμάδες ἐργασίας καὶ 
κατάθεση προβληματισμῶν καὶ ἐνημερώσεων καλεῖται ἡ Ἐκκλησία 
καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, ὅπως ἄλλωστε τὸ ἔχει πράξει καὶ σὲ ἄλ-
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λες παλαιότερες πολὺ δύσκολες καταστάσεις (πανδημίες, ἀσθένει-
ες, κατοχὲς καὶ πολέμους). Ἀξίζει ὅμως νὰ σημειωθῇ ὅτι λόγῳ τοῦ 
κλεισίματος τῶν ἱερῶν Ναῶν, ἡ Ἐκκλησία, ὡς ὀργανισμὸς διοική-
σεως καὶ οἰκονομικῶν σχημάτων, δυστυχῶς εὑρίσκεται ἕνεκα τῶν 
γεγονότων τοῦ κλεισίματος τῶν ἱερῶν Ναῶν σὲ μία δύσκολη κατά-
σταση μὲ τὴν μείωση τῶν ἐσόδων της. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ συγκεκρι-
μενο πρόβλημα μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπισθῇ μὲ σταθερὴ καὶ μελετη-
μένη καταγραφὴ τῶν ἀναγκῶν της καὶ τὴν ἀπὸ κοινοῦ συνεργασία 
τῶν μελῶν της. Ἡ ποιμαντικὴ εὐθύνη μας δὲν εἶναι μόνον γιὰ τὴν 
πνευματικὴ διάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή 
του μέσα σὲ μία κατάσταση ἀνέχειας καὶ μοναξιᾶς. Ἡ συγκεκριμε-
νη στιγμή στὴν ὁποία ζοῦμε λόγῳ τῆς πανδημίας, μᾶς καλεῖ νὰ 
σταθοῦμε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ βοηθήσωμε μὲ κάθε 
εἴδους παρέμβαση τὸ ποίμνιό μας. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ παρου-
σιάζεται ἔντονη καὶ ἡ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὶς δομὲς φιλ-
ανθρωπίας της πρὸς κάθε ἄνθρωπο, πρόσφυγα, ξενιτεμένο, ἄστεγο, 
ἄνεργο, μετανάστη, ὀρφανὸ καὶ ταλαιπωρημένο. Ἀκριβῶς λοιπὸν 
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἡ πλήρης κατανόηση στὸ ὅτι «τίπο-
τε δὲν εἶναι αὐτονόητο». 

 
Β.7. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 
Βασικὴ παρέμβαση στὸν παγκόσμιο ἱστὸ τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι 

καὶ οἱ δομὲς τῆς νοσηλείας, τὰ νοσοκομεῖα, τὰ κέντρα ὑγιείας, οἱ 
ἰατροί, οἱ νοσοκόμοι, οἱ νοσηλευτές, οἱ ἐργαζόμενοι, οἱ διοικητικοὶ 
καὶ λοιποὶ ὑπάλληλοι τῶν σχημάτων τῆς ὑγιείας. Καὶ αὐτὸ ἔχει σὰν 
συνεχῆ καὶ καθημερινὴ ἀντικειμενικὴ ἐργασία τὴν θεραπεία τῶν ἀ-
σθενῶν. Οἱ μονάδες θεραπείας Covid-19 ποὺ ὠργανώθηκαν ἀπὸ 
τὴν πολιτεία μας μὲ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερη προσπάθεια 
προσφέρουν μία ἀνακούφιση καὶ μία συνεχῆ μέριμνα γιὰ τὴν θερα-
πεία τῶν ἀσθενῶν καὶ τὴν ἴαση τόσο ἀπὸ τὴν τελευταία καὶ θανα-
τηφόρα αὐτὴ ἀσθένεια, ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες. Ἡ αἰσιοδοξία γιὰ τὴν 
εὕρεση φαρμάκων καὶ ἐμβολίων, ὅπως καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἀναζή-
τηση τρόπων προφυλάξεως καὶ ἀντιμετωπίσεως τῶν συμπτωμάτων, 
ἀλλὰ καὶ ἡ συνεχὴς μελέτη καὶ ἐνημέρωση τῶν ἰατρῶν καὶ τῶν ἁρ-
μοδίων ἐπιστημόνων γιὰ τὴν ἀλλαγὴ στὴ ζωή μας, προσφέρουν τὴν 
δυνατότητα ἐνισχύσεως ὅλων αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν μὲ κάθε 
τρόπο. Ἡ Ἐκκλησία μας στὸ μέρος τῶν ἁρμοδιοτήτων της, ἐκπρο-
σωπουμένη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Συνοδό μας, συνεργάζεται μὲ τὴν Πολι-
τεία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα εὐθύνης μὲ σοβαρότητα καὶ κατάνόηση. Ἡ 
ποιμαντική μας εὐθύνη στὴν περίπτωση αὐτὴ ἔγκειται στὸ ὅτι 
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χρειάζεται νὰ ἀφουγκραζώμεθα τὸν πόνο καὶ τὴν θλίψη τῶν ἀσθε-
νῶν, τὸν κόπο τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν καὶ τῶν ἐργαζομένων, 
ὅπως καὶ τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων, καὶ νὰ παρέχωμε πρὸς αὐ-
τοὺς τὴν ἀνακούφιση καὶ τὴν παρουσία δίπλα τους. Τὸ «εἶμαι μαζύ 
σου» στὶς δύσκολες αὐτὲς στιγμὲς καὶ τὸ «ὅ,τι μπορῶ νὰ κάμω γιὰ 
σένα θὰ τὸ κάμω» εἶναι ἕνας βασικώτατος τρόπος ἐπικοινωνίας 
καὶ στηρίξεως τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εὑρίσκεται στὸ νοσοκομεῖο, στὴν 
κλινική, στὸ σπίτι, στὴν ἀσθένεια, στὸ ἰατρεῖο, στὴν μονάδα νοση-
λείας, στὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑποφέρει. Ὁ ἐπιστηρικτικὸς λόγος καὶ ἡ 
αἴσθηση ἀσφαλείας ποὺ πρέπει νὰ παρέχῃ ἡ Ἐκκλησία στὸν τομέα 
αὐτὸν εἶναι ἀπαραίτητη ποιμαντική της εὐθύνη. 

 
Β.8. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 
Ἡ ποιμαντικὴ εὐθύνη καὶ βοήθεια στὸν τομέα αὐτό, βεβαίως δὲν 

εἶναι κάτι πρωτοφανὲς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου : «Νὰ μετέχετε στὴν χαρὰ ὅσων χαίρονται καὶ στὴν λύ-
πη ὅσων λυποῦνται»43 εἶναι ἡ βασικὴ γραμμὴ συμπαθείας καὶ συν-
αντιλήψεως στὴν περίπτωση αὐτή. Ὁ θάνατος ἔχει μία ἰδιαίτερη θέ-
ση στὴν μεταπτωτικὴ ζωή μας, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ προπατορικοῦ 
ἁμαρτήματος44. Ἡ ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας μπροστὰ στὸ μυστή-
ριο τοῦ θανάτου κατὰ βάση καὶ κατ’ οὐσίαν ἔχει σὰν προτεραιότη-
τα τοὺς οἰκείους, τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους τοῦ τεθνεῶτος. Ἐ-
ὰν σὲ κάθε παρομοία περίπτωση εἶναι ἀναγκαία ἡ συλλυπητήρια 
παρέμβαση τοῦ ποιμένος καὶ ἡ προσφορὰ παρηγορίας καὶ συμπα-
ραστάσεως μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο, πολὺ περισσότερο ἐπιβάλλεται 
νὰ πραγματοποιῆται στὶς περιπτώσεις ἐκδημίας ἀνθρώπων λόγῳ 
τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ Covid-19. Ἤδη ἔχουν διαπιστωθεῖ οἱ τρόποι 
προετοιμασίας τῶν λειψάνων ὅπως καὶ τῶν συνθηκῶν ἐνταφιασμοῦ 
τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας ἀπὸ τὴν ἀσθένεια αὐτή. Ἡ ἀδυνα-
μία ἀποχαιρετισμοῦ τῶν οἰκείων μας, ἡ ἀναγκαία ἀπαγόρευση τοῦ 
«τελευταίου ἀσπασμοῦ», ἡ δι’ ἐλαχίστων συγγενῶν καὶ ἡ τέλεση 
τῆς κηδείας ὑπὸ ἑνὸς ἱερέως, ἡ ἀπόλυτη σφράγιση τοῦ φερέτρου, 

 
43 Ῥωμ. 12, 15 : «Χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων».- 
44 Γεν. 2, 16-17 : «Καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου 
τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πο-
νηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθα-
νεῖσθε». «Ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Ἀδάμ, ὁ Κύριος ὁ Θεός λέγοντάς του : ἀπὸ ὅλα τὰ 
δενδρα τοῦ κήπου μπορεῖς νὰ τρῷς. Ἀπὸ τὸ δένδρο ὅμως τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ 
καὶ τοῦ κακοῦ νὰ μὴ φάγῃς. ἐπειδὴ τὴν ἴδια ἡμέρα ποὺ θὰ φάγῃς ἀπὸ αὐτό, ἐξ ἅ-
παντος θὰ πεθάνῃς».- 
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δείχνουν τὸ μέγεθος τῆς τραγῳδίας καὶ τοῦ ψυχολογικοῦ βάρους 
ποὺ ὑφίστανται ὅλοι οἱ μετέχοντες σὲ μία τέτοια νεκρώσιμη ἀκο-
λουθία. Ἡ εἰκόνα ἀπόκοσμη, ἡ σκέψη πρωτοφανής, τὸ συναίσθημα 
κατακερματισμένο, ἡ σιωπὴ καὶ ἡ μοναξιὰ προσφέρουν πλούσια 
τὴν ἔννοια τῆς ἐγκαταλείψεως καὶ τῆς ἀπογνώσεως. Ἡ ποιμαντικὴ 
λοιπὸν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαιτέρως μπροστὰ σὲ αὐτὸ τὸ προκύ-
ψαν φαινόμενο καθίσταται ἄμεση καὶ πολλαπλῆ στὸ νὰ προσφέρω-
με σὰν ἀντίκρουση τῶν παραπάνω δυσκόλων καταστάσεων, λόγους 
οἰκοδομητικούς, παρηγορητικοὺς καὶ ἐλπιδοφόρους, βασισμένους 
στὸ μήνυμα τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς, τῆς βασιλείας 
τῶν οὐρανῶν, καὶ τῆς παρουσίας «τοῦ δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντος ἐκ τῶν οὐρανῶν 
καὶ σαρκωθέντος ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθέ-
νου καὶ ἐνανθρωπήσαντος. Σταυρωθέντος τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντος, καὶ ταφέντος. Καὶ ἀναστάντος 
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς»45, τοῦ δομήτορος τῆς ἁγίας 
ἡμῶν Ἐκκλησίας, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καὶ 
Λόγου τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας. Ἡ οἰκονομικὴ στήριξη, ἐκ 
μέρους μας καὶ στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, τῶν οἰκείων ὅταν ἀδυνατοῦν 
νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ἀνάγκες τους ἐπιβάλλεται. 

 
Β.9. Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 
Ὁ Θεανθρώπινος Ὀργανισμὸς τῆς ἐπὶ γῆς στρατευομένης Ἐκ-

κλησίας μας, εἶναι ὁλοκληρωμένος καὶ ἐμποτισμένος μὲ τὴν Ἀπο-
στολικὴ Διαδοχή, δηλαδὴ μὲ τὴν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες σύνδεση τῶν 
κληρικῶν της, τῶν ἐπισκόπων, τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν διακόνων 
μὲ τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στό. Ὅλοι γνωρίζομε τὸ σημαντικώτατο αὐτὸ θέσφατο καὶ ἀληθινὸ 
καθεστὼς τὸ ἐμποτισμένο μὲ τὴν χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ τὸ 
ὁποῖο μεταφέρεται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες διὰ τῆς κανονικῆς χειροτονίας 
ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων καὶ διακόνων, καὶ τὸ ὁποῖο διαφυλάττει 
καὶ προστατεύει τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὴν περίοδο αὐ-
τή, λοιπόν, οἱ κατὰ τόπους Ἐπίσκοποι καὶ Μητροπολῖτες, μὲ τὸν 
ἱερὸ Κλῆρο τους, ἀγωνίζονται νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς δύσκολες πε-
ριστάσεις ποὺ ἔχουν προκληθῇ ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα καὶ ἐπιβαλλόμενα 
μέτρα γιὰ τὴν προφύλαξη τῆς ὑγιείας ὅλων μας. Στὶς κατὰ τόπους 
καὶ στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ πραγματοποιούμενες ἱερατικὲς συν-        

 
45 Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως (Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως), ἄρθρα 3-5.- 
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άξεις, ἐκφράζονται ἀπόψεις, κατατίθενται προτάσεις καὶ ἀξιολο-
γοῦνται ἐνέργειες ἕνεκα τῆς ἐπικρατούσης πανδημίας. Οἱ κληρικοὶ 
ὑπὸ τὸν κάθε Ἐπίσκοπο εἶναι ἔντονα προβληματισμένοι καὶ ἐκφρά-
ζουν τὴν θλίψη καὶ τὴν ἀγωνία τους γιὰ τὴν πρωτοφανῆ κατάσταση 
τοῦ κλεισίματος τῶν ἱερῶν Ναῶν καὶ τὴν κατὰ παραχώρηση τέλεση 
τῆς Θείας Λατρείας μὲ ἀποκλεισμὸ τῶν πιστῶν καὶ κάποιες φορὲς 
καὶ τῶν ἰδίων τῶν κληρικῶν βάσει τῶν μέτρων τῆς πολιτείας. Ἡ 
ἑνότητα καὶ ἡ σύμπνοια ὅλων τῶν κληρικῶν μας γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ 
τῆς ὑγίειας τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυχῶν μας, ὡς ἀνθρώπων καὶ ὡς 
χριστιανῶν ἐπιβάλλεται στὴν παροῦσα περίοδο, καὶ ἡ ὑπομονὴ καὶ 
ἀνεκτικότητα θὰ μᾶς προσφέρῃ ἕνα αἴσιο τέλος γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ 
στὴν κανονικότητα.  

 
Β.12. Ο ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ. 
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέσα στὴν ὁποία γεννηθήκαμε καὶ ζοῦμε, 

μέσα στὴν ὁποία γευθήκαμε τὰ ἅγια Μυστήρια, αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ μας,  μᾶς καθορίζει, μᾶς προσδιορίζει, μᾶς ἀγαπᾷ, μᾶς 
προστατεύει, μᾶς ἀσφαλίζει, μᾶς ἔκαμε ἰδικούς της, μᾶς ἔχει ἑνωμέ-
νους στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, διότι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς «τὴν ἔκαμε ἰδι-
κή του μὲ τὸ αἷμα του»46, μὲ τὸν Σταυρό του, μὲ τὴν Ἀνάστασή 
του ἀπὸ τοὺς νεκρούς, μὲ τὴν Ἀνάληψή του στοὺς οὐρανούς, μὲ τὴν 
ἐπιφοίτηση τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Αὐτὸς μᾶς εἶπε: «Καὶ ἐγὼ 
θὰ εἶμαι μαζύ σας πάντα, ἕως τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου»47. Αὐτὸς 
εἶναι ποὺ μᾶς εἶπε : «Ἐγὼ εἶμαι ὁ καλὸς ποιμένας, ποὺ θυσιάζει τὴν 
ζωή του γιὰ χάρη τῶν προβάτων. Ὁ μισθωτὸς ὅμως, ποὺ δὲν εἶναι ὁ 
βοσκός, καὶ δὲν εἶναι δικά του τὰ πρόβατα, ὅταν βλέπει τὸν λύκο νὰ 
ἔρχεται, ἀφήνει τὰ πρόβατα καὶ φεύγει. Ἔτσι ὁ λύκος τὰ ἁρπάζει 
καὶ τὰ διασκορπίζει. Ὁ μισθωτὸς φεύγει, ἐπειδὴ εἶναι μισθωτὸς καὶ 
τὰ πρόβατα δὲν εἶναι δικά του. Ἐγὼ εἶμαι ὁ καλὸς βοσκός. Ὅπως ὁ 
πατέρας ἀναγνωρίζει ἐμένα καὶ ἐγὼ αὐτόν, ἔτσι καὶ ἐγὼ ἀναγνω-
ρίζω τὰ δικά μου πρόβατα καὶ ἐκεῖνα ἀναγνωρίζουν ἐμένα καὶ θυ-
σιάζω τὴν ζωή μου γιὰ χάρη τῶν προβάτων»48. 

 
46 Πράξ. 20, 28 : «…Ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος».- 
47 Ματθ. 28, 20 : «…καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ΄ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελεί-
ας τοῦ αἰῶνος».- 
48 Ἰω. 10, 11-15 : «Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τί-
θησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρό-
βατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει. καὶ ὁ 
λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθω-
τός ἐστι καὶ οὐ μέλλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γι-
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Αὐτὴν τὴν μεγάλη ἀλήθεια, ἰδιαιτέρως μὲ τὶς παροῦσες συνθῆ-
κες, καλούμεθα νὰ λάβωμε ὑπευθύνως ὑπ’ ὄψη μας, προκειμένου 
νὰ ἀντιμετωπίσωμε μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο τὴν ἐπικινδυνό-
τητα ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὰ γεγονότα τοῦ κλεισίματος τῶν ἐκκλησι-
ῶν γιὰ τὴν προφύλαξη τῆς ὑγιείας μας καὶ τὴν ἀποτροπὴ τῆς περαι-
τέρω διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ. Ἡ μεγάλη ἀπόσταση ποὺ δημιουργήθηκε, 
λόγῳ τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν, μεταξὺ τῶν ποιμένων καὶ τῶν ποι-
μιανομένων προκαλεῖ προβλήματα στὴν ποιμαντική, στὴν ἐπικοι-
νωνία, στὴν ἀφούγκραση τῶν πνευματικῶν δυσκολιῶν τῶν τέκνων 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκούγονται αὐτὲς τὶς ἡμέρες φράσεις  ὅπως : «Ποῦ 
εἶναι οἱ δεσποτάδες καὶ οἱ παπάδες;», «Πρέπει νὰ εἶναι μαζὺ μὲ τὸ 
ποίμνιό τους», «Τὰ προδώσαμε ὅλα», «Κρύβονται, δὲν ἐμφανίζονται 
πουθενά, δὲν συγκεντρώνονται γιὰ νὰ ἀποφασίσουν ἀπὸ κοινοῦ ἀ-
ποφάσεις», «Φοβοῦνται», «Μᾶς ξέχασαν», «Μᾶς ἄφησαν στὸ ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ», «Ποῦ εἶναι ἡ πίστη;», «Ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία;», «Ἅμα ἦ-
ταν γιὰ ἐκλογὲς ἐπισκόπων πρῶτοι-πρῶτοι θὰ ἔτρεχαν», «Σκέ-
φτονται μόνο τὸν μισθό τους καὶ τὴν καρέκλα τους» καὶ ἄλλα πολ-
λά. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἄγνοια καὶ ἡ σύγχυση λόγῳ τῆς πανδημί-
ας, προκαλεῖ ποικίλες καὶ ἀντικρουόμενες ἀπόψεις. Παρ’ ὅλα αὐτά, 
οἱ παραπάνω φράσεις καὶ σκέψεις δείχνουν τὴν μεγάλη δυσκολία 
ποὺ φάνηκε πιὸ ἔντονα τώρα, καὶ ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ παρα-
κάτω σημαντικωτάτου προβλήματος : οἱ σχέσεις κάθε ποιμένος μὲ 
τὸ ποίμνιό του κλονίζονται καὶ χάνουν τὴν ἰσοῤῥοπία τους, ὅ-
ταν λόγῳ καταστάσεων καὶ γεγονότων χάνεται ἡ ἐμπιστοσύνη 
καὶ διασαλεύεται ἡ συνεργασία καὶ ἡ ἀλληλεγγύη. Βασικὴ αἰτία 
γι’ αὐτὴν τὴν κατάσταση εἶναι ὁ ἀποπροσανατολισμὸς ἀπὸ τὸ μη-
νυμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἀπὸ τὴν σταθερὴ καὶ ἀκλόνητη πίστη στὸ 
Χριστό, λόγῳ τῶν ποικίλων προβλημάτων τῆς ζωῆς, ποὺ εἶναι τερά-
στια καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ἀναγκαῖα καὶ δικαιολογημένα. Ὡς 
ποιμένες στὴν μετάδοση τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου πρὸς τοὺς χρι-
στιανούς μας, μαζὺ μὲ τοὺς σωτηρίους λόγους τοῦ Χριστοῦ μας καὶ 
τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μαζὺ μὲ τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, 
πρέπει νὰ ἀναθεωρήσωμε τὰ λεγόμενα αὐτονόητα, καὶ νὰ προσπα-
θήσωμε μὲ κάθε τρόπο νὰ πλησιάσωμε τὸν ἄνθρωπο τὸν ἀδικημέ-
νο, τὸν μόνο, τὸν πλανεμένο, τὸν ἀσθενῆ, τὸν ὀρφανό, τὸν παρεξη-
γημένο, τὸν ἀκατάστατο, τὸν ἄνεργο, τὸν μετανάστη, τὸν πρόσφυ-
γα, τὸν νέο, τὸν ἡλικιωμένο, τὸν ἐργαζόμενο, τὸν ἀναποφάσιστο, 

 
νώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ 
γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων».- 
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τὸν οἰκογενειάρχη, τὸ νήπιο, τὸν μαθητή, τὸν φοιτητή, τὸν «ἄθεο», 
τὸν ἀρνητή, τὸν ἀλλόθρησκο, τὸν ἐξαρτημένο, τὸν ζητιάνο, τὸν ἐπι-
τυχημένο καὶ τὸν ἀποτυχημένο στὴν ζωή. Καὶ τὸ πλησίασμα αὐτὸ 
πρέπει νὰ γίνῃ μὲ τὴν «Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ τὴν Κοινωνία τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος»49, ποὺ ὅπως, κάθε φορὰ στὴν Θεία Λειτουργία κατὰ 
τὴν ἀποστολικὴ εὐλογία, εὐχόμεθα νὰ εἶναι πάντοτε μὲ τοὺς ποι-
μαινομένους μας, τοὺς χριστιανούς μας. Ἡ Ἐκκλησία μας βεβαίως, 
καὶ ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, στὴν διακονία τῆς φιλανθρω-
πίας της, ὅπως πάντοτε πράττει ἐπὶ αἰῶνες, προσέφερε καὶ προσφέ-
ρει, χωρὶς καμμία ἀπολύτως διάθεση ἐθνοφυλετικῶν διακρίσεων 
καὶ ἄλλων διχαστικῶν τάσεων, πρὸς ὅλους τοὺς οἰκονομικὰ ἀδυνά-
μους τὴν οἰκονομική της στήριξη, μέσῳ τῶν ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων, 
τῶν διακόνων καὶ τῶν μοναχῶν της, μέσῳ τῶν δομῶν σὲ ὅλη τὴν ἐ-
πικράτεια, γεγονὸς δυστυχῶς ποὺ παραβλέπεται ἀπὸ κάποιους δια-
στρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας. Τὸ ποίμνιό μας ὅμως πέραν τῶν ὑλικῶν 
ἀναγκῶν του, ἔχει καὶ τὴν πνευματικὴ ἀνάγκη τῆς γαλήνης, τῆς χα-
ρᾶς, τῆς ἐλπίδος και τῆς ἀγάπης. Ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου, 
στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων εἶναι καταδεικτικός: «Προσέχετε, λοιπὸν 
τὸν ἑαυτό σας καὶ ὅλο τὸ ποίμνιο, στὸ ὁποῖο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο σᾶς 
ἔθεσε ἐπισκόπους γιὰ νὰ ποιμαίνετε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου καὶ 
Θεοῦ, ποὺ τὴν ἔκαμε ἰδική του μὲ τὸ αἷμα του»50. 

 
Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ. 
 

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Μὲ πολὺ σεβασμὸ Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀνάθεση τῆς συγγρα-

φῆς καὶ τῆς ἐκφωνήσεως τῆς παρούσης ταπεινῆς εἰσηγήσεώς μου 
πρὸς τὸ Σεπτὸ Σῶμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

 
Μπροστὰ στὸ φοβερὸ αὐτὸ γεγονὸς ποὺ ζοῦμε, καταθέτω ὡς ἐπι-

σφράγιση τῶν παραπάνω καταγραφέντων ἁπλῶς, τὰ παρακάτω 
τρία χωρία ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης, πρὸς σκέψη καὶ κρίση, ἀλλὰ 

 
49 Ἀποστολικὴ Εὐλογία κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία : «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν».- 
50 Πράξ. 20, 28 : «Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν πε-
ριεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος». 
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καὶ μὲ βαθειὰ πίστη πρὸς τὸν Χριστό μας τὸν καὶ Ἱδρυτὴ τῆς ἁγίας 
μας Ἐκκλησίας. 

 
«Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶ-

νας»51, 
 
«Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»52, 
 
«Λογίζομαι γὰρ  ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ 

πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς, ἡ γὰρ ἀ-
ποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν  τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ 
ἀπεκδέχεται, τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, 
ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ’ ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευ-
θερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν 
τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Οἴδαμεν γὰρ  ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις  
συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ 
αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ Πνεύματος ἔχοντες καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν 
ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν 
τοῦ σώματος ἡμῶν. Τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν…»53. 

 
51 Ἑβρ. 13, 8 : «Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἴδιος χθές , σήμερα καὶ γιὰ πάντα».- 
52 Ἰω. 15, 5 : «Χωρὶς ἐμένα δὲν μπορεῖτε νὰ κάμετε τίποτε».- 
53 Ῥωμ. 8, 18-24 : «Πιστεύω πραγματικὰ ὅτι αὐτὰ ποὺ τώρα ὑποφέρομε, δὲν ἰσοστα-
θμίζουν τὴν δόξα ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσει ὁ Θεὸς στὸ μέλλον. Γιατὶ ὅλη ἡ κτίση 
προσμένει μὲ λαχτάρα πότε θὰ φανερωθῇ ἡ δόξα τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Γνωρί-
ζετε, βέβαια, ὅτι ἡ κτίση ὑποτάχθηκε καὶ αὐτὴ στὴν φθορά, ὄχι ἐπειδὴ τὸ ἤθελε 
ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔτσι ἠθέλησε αὐτὸς ποὺ τὴν ὑπέταξε. Ἔχει ὅμως πάντοτε τὴν ἐλπίδα, 
καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ κτίση, ὅτι θὰ ἀπελευθερωθῇ ἀπὸ τὴν ὑποδούλωσή της στὴν 
φθορά, καὶ θὰ μετάσχῃ στὴν ἐλευθερία ποὺ θὰ ἀπολαμβάνουν τὰ δοξασμένα παι-
διὰ τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζομε καλὰ ὅτι ἕως τώρα ὅλη ἡ κτίση στενάζει καὶ κραυγάζει ἀ-
πὸ πόνο, σὰν τὴν ἑτοιμόγεννη γυναῖκα. Καὶ ὄχι μόνον ἡ κτίση. Τὸ ἴδιο πράττομε 
καὶ ἐμεῖς : Ἔχομε σὰν ἀῤῥαβῶνα τοῦ νέου κόσμου τὸ ἅγιο Πνεῦμα, ἐσωτερικὰ ὅ-
μως στενάζομε καὶ ἐμεῖς, ἐπειδὴ λαχταροῦμε νὰ γίνωμε γιὰ πάντα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ 
καὶ νὰ γλιτώσῃ τὸ σῶμα μας ἀπὸ τὴν φθορά. Ἐπειδὴ τὸ ὅτι ἔχομε σωθεῖ συνδέεται 
μὲ τὴν ἐλπίδα μας…».- 


