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Εκκλησία και Κορωνοϊός 

 

Γράφει αυτό το άρθρο η ταπεινότητά μου, με τη βεβαιότητα ότι για πολλούς θα 

γίνω αντιπαθής, μισητός, θα χαρακτηρισθώ ως άθρησκος κ.λπ, κ.λπ. Θεωρώ 

ωστόσο ότι οφείλω να το γράψω επειδή αγαπώ την Εκκλησία και κυρίως επειδή 

«δεν τυγχάνω αρνητής πίστης».  

Θα μου πει κάποιος «Στρατηγέ μου άφησε την Εκκλησία και ασχολήσου με την 

Άμυνα ή ό,τι άλλο γνωρίζεις καλά». 

Θα απαντήσω ότι «είμαι μέλος της Εκκλησίας και άρα δικαιούμαι να έχω άποψη 

για τη λειτουργία της, χωρίς στο άρθρο αυτό να αγγίζω τη θεολογική της διά-

σταση». 

Η Εκκλησία είχε στη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού μια μεγάλη ευκαιρία 

να εκσυγχρονισθεί, να «βγει μπροστά» με σύγχρονο λόγο, να απομακρύνει αυ-

τούς που της κάνουν κακό. Αλλά δεν τόλμησε. Ακολούθησε δυστυχώς λάθος 

δρόμο. Στην προσπάθεια να «μην απωλέσει ακροατήριο», πιθανώς να απωλέ-

σει περισσότερους από αυτούς που ήλπιζε να διατηρήσει. 

Η Εκκλησία επέλεξε και επέτρεψε την μετατροπή ενός καθαρά υγειονομικού και 

επιστημονικού προβλήματος, σε πρόβλημα πίστης, σε πρόβλημα θεολογικό. 

Η ιδιότητα και μόνη του κληρικού, χωρίς το απαραίτητο επιστημονικό υπόβα-

θρο δεν τους εκχωρεί την αρμοδιότητα να εκφέρουν άποψη για τον εμβολιασμό 

ή τις τυχόν αρνητικές συνέπειές του, όπως δεν έχουν αρμοδιότητα για την ποι-

ότητα και το είδος των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, 

όπως δεν έχουν αρμοδιότητα για τις τεχνικές προδιαγραφές των οδικών δι-

κτύων κ.λπ. 
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Με τα κρούσματα στη χώρα μας να ανέρχονται πλέον (22/11/2021) σε 886.207 

και τους νεκρούς σε 17.425, η Εκκλησία αποφάσισε αρχικά να «διαπραγματευ-

θεί» για τον αριθμό των πιστών εντός των εκκλησιών, για το αν οι ιερείς και οι 

ψάλτες θα φοράνε μάσκα και για άλλα τέτοιας μορφής θέματα. 

Παρέλειψε ωστόσο να προβληματισθεί για τα τυλιγμένα με νάιλον φέρετρα, που 

μετέφεραν «διαστημικά ντυμένοι» υπάλληλοι των γραφείων τελετών, φέρετρα 

που τοποθετούντο σε «ειδικούς χώρους» των κοιμητηρίων. 

Ικανός αριθμός Ιεραρχών νόσησε, κάποιοι από αυτούς μακαριστοί πλέον λόγω 

της νόσου, κάποιοι παρότι είχαν λάβει τις προβλεπόμενες προφυλάξεις και κά-

ποιοι πιθανώς όχι. Και βέβαια ανάλογη είναι η εικόνα και για τους ιερείς. Εν 

πάση περιπτώσει, ας δεχθούμε για την οικονομία της συζήτησης, ότι κάποιοι 

από αυτούς νόσησαν στην αρχική ακόμα φάση της πανδημίας, όταν ακόμα δεν 

υπήρχαν εμβόλια ή αυτά ήταν ανεπαρκή, ή η γνώση ήταν περιορισμένη. 

Θα ξεχάσουμε ωστόσο τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη 

το 2020, που είχε ως συνέπεια να νοσήσουν Ιεράρχες, μεταξύ των οποίων και 

μακαριστός από τον ιό πλέον; 

Θα ξεχάσουμε το «περιβόητο γεύμα» στην Αρχιεπισκοπή, κατά το οποίο νό-

σησε ικανός αριθμός Ιεραρχών; 

Η Εκκλησία καθυστέρησε να λάβει μέτρα και όταν τα έλαβε, αυτά ήταν και κα-

θυστερημένα και χαλαρά. Οι Ιεράρχες φοβήθηκαν και επέτρεψαν στους «φα-

νατικούς της πίστης» και στους «επαγγελματίες της ελπίδας» να επηρεάσουν 

τους πιστούς. 

Ας κρίνουμε λοιπόν ορισμένες συμπεριφορές. 

Δεν είναι δυνατόν Ιεράρχης να ανοίγει τις εκκλησίες επειδή πιστεύει ότι δεν πρέ-

πει να κλείσουν και όταν καλείται να απολογηθεί να επικαλείται ότι δεν είχε φθά-

σει η εγκύκλιος της Ιεραρχίας, λες και αν έκλεινε τις εκκλησίες χωρίς την εγκύ-

κλιο θα «τον μάλωναν», αν βεβαίως οι δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι α-

κριβείς. 

Δεν είναι δυνατόν ιερέας να διώχνει από την εκκλησία πιστούς επειδή φοράνε 

μάσκα ή να απαγορεύει τη χρήση της μάσκας και ο επιχώριος Επίσκοπος να 

αναφέρει ότι δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του γιατί λειτουργεί παράνομα. Θα ε-

πισημάνω εδώ ότι για να τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι σε οικόπεδο, απαιτείται η 

έγκριση της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής. Προβληματίζομαι μάλιστα, εάν 

έτσι έχουν τα πράγματα, και επομένως ο συγκεκριμένος ιερέας δεν ήταν εκπρό-

σωπος επίσημου δόγματος νόμιμα ιερουργών, γιατί αλήθεια δεν είχε απαγο-

ρευθεί με κάθε νόμιμο μέσο η αντιποίηση που επιχειρούσε; 

Δεν είναι δυνατόν Ιεράρχης να βάζει το δάκτυλο στη μάσκα όσων προσέρχο-

νταν να προσκυνήσουν και να την κατεβάζει, επιβάλλοντας έτσι ουσιαστικά τη 

μη χρήση μάσκας, παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα για την πανδημία και ίσως 

και την επιθυμία των συγκεκριμένων πιστών. 
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Δεν είναι δυνατόν ιερέας να προτρέπει ή επιτρέπει για να το θέσω ηπιότερα 

τους πιστούς να εισέλθουν χωρίς μάσκα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 

στη Θεσσαλονίκη το 2021, ενώ τα μέτρα ήταν ήδη σε ισχύ. 

Ακόμα και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, πριν νοσήσει ο ίδιος, αφαιρούσε 

τη μάσκα για να προσκυνήσει. 

Δεν είναι δυνατόν να έχει αναχθεί σε μείζον θεολογικό θέμα αν προσκυνάμε τις 

εικόνες και τον Σταυρό με ή χωρίς μάσκα, με την αιτιολογία ότι δείχνουμε ασέ-

βεια ή μέσα στις εκκλησίες δεν κολλάμε. Μου θυμίζει κάτι από την περίοδο της 

«εικονολατρίας».  

Δεν είναι δυνατόν ιερέας να νοσεί και να μεταβαίνει στην εκκλησία, να μεταδίδει 

τη νόσο σε μεγάλο αριθμό κατοίκων του χωριού του και δυστυχώς κάποιοι συ-

μπολίτες του να πεθαίνουν λόγω της ενέργειάς του αυτής. 

Δεν είναι δυνατόν να νοσεί μεγάλος αριθμός μοναχών σε μοναστήρια, επειδή 

οι κατά τόπους πνευματικοί τούς / τίς συμβούλευαν να μην εμβολιασθούν ή οι 

ίδιοι / ίδιες έτσι πίστευαν για θεολογικούς λόγους. 

Δεν είναι δυνατόν το Άγιον Όρος να αποτελεί περιοχή υψηλού κινδύνου μετα-

φοράς του ιού. 

Ακόμα και στην τρέχουσα περίοδο, Ιεράρχης μη εμβολιασμένος νοσηλεύθηκε 

σε ΜΕΘ και εξήλθε ευτυχώς υγιής, ενώ και δεύτερος Ιεράρχης φέρεται ότι νό-

σησε, αρνητής και του εμβολίου και της μάσκας, σύμφωνα πάντοτε με τις δη-

μοσιογραφικές πληροφορίες. 

Δεν είναι δυνατόν μόλις χθες (21/11/2021), Ιεράρχης να λέγει στη διάρκεια του 

εσπερινού ότι δεν θα πειθαρχήσει στην εντολή του κράτους και δεν θα επιτρέψει 

στη Μητρόπολή του το μέτρο του ελέγχου της προσέλευσης των πιστών με 

rapid test. Ο Ιεράρχης ανέφερε μεταξύ άλλων: «…Δεχτήκαμε τις μάσκες, δεχτή-

καμε το εμβόλιο, τα πάντα. Αλλά δεν θα δεχτούμε να μας κλείσουν τους ναούς 

ή να μας υποχρεώσουν να δείχνουμε το rapid test για να λατρέψουμε τον Χρι-

στόν μας. Θα πρέπει πλέον κι αυτοί που μας κυβερνούν να αντιληφθούν ότι εδώ 

είναι Ελλάδα Αγίων…». 

Δεν είναι δυνατό να εκδίδει η Ιεραρχία, έστω και καθυστερημένα, εγκύκλιο για 

τις μάσκες και τους εμβολιασμούς, και η εγκύκλιος να μην τηρείται. 

Αν το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει στους Ιεράρχες να ασκήσουν ουσιαστικό 

έλεγχο, ας ζητήσουν τις απαραίτητες βελτιωτικές τροποποιήσεις. Διαφορετικά, 

δεν υπάρχει λόγος να μισθοδοτούνται περί τους 100 Ιεράρχες, οι οποίοι δεν 

έχουν ουσιαστική διοικητική εξουσία εντός του σχεδόν «αυτοδιοίκητου» της Εκ-

κλησίας, ει μη μόνον εξουσία αποκλειστικά για θεολογικά ζητήματα. 

Μόλις την τελευταία εβδομάδα Μητροπολίτης «τόλμησε» να θέσει σε διαθεσι-

μότητα 14 ανεμβολίαστους ιερείς της Μητροπόλεώς του, δεχόμενος φοβερό 

πόλεμο. Άρα το θεσμικό πλαίσιο μάλλον υπάρχει, η «τόλμη και αποφασιστικό-

τητα» ελλείπουν. 
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Οι σεβάσμιοι Ιεράρχες έχουν θέση υψηλή, θεσμική και κυρίως έχουν ρόλο παι-

δευτικό στην κοινωνία. Ανεξάρτητα από τις τυχόν αδόκιμες και αντιεπιστημονι-

κές προσωπικές τους απόψεις, οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο της 

θυσιαστικής τους ζωής, το επίσημο κράτος, το κράτος στο οποίο ενώπιον τού 

ή τής Προέδρου της Δημοκρατίας έδωσαν την προβλεπόμενη διαβεβαίωση 

μετά την άξια επιλογή τους και την επακόλουθη χειροτονία τους. 

Αν ο Δεσπότης δεν φορά μάσκα, αν ο Δεσπότης δεν εμβολιασθεί, αν ο Δεσπό-

της δεν επιβάλλει στους ιερείς της Μητροπόλεώς του να εμβολιασθούν και να 

φορούν μάσκα, τότε πώς περιμένουμε τον απλό λαϊκό, αυτόν χωρίς γνώσεις, 

αυτόν που εναποθέτει τις ελπίδες του στον Θεό και στους εκπροσώπους Του, 

να κάνει το σωστό; 

Η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με την Εκκλησία. Με την Εκκλησία πορεύθηκε 

τόσα χρόνια. Η Εκκλησία ήταν μπροστάρης στους αγώνες του Έθνους. Η Εκ-

κλησία ήταν ο συνδετικός κρίκος των διάφορων κοινωνικών ομάδων, τόσο στο 

εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό όπου αναμφισβήτητα διατήρησε τον Ελληνι-

σμό. 

Σήμερα όμως τα μέλη της Εκκλησίας περιμένουν λόγο σύγχρονο, περιμένουν 

λόγο και πράξεις, όπως του Σεβασμιωτάτου Γαβριήλ (Νέας Φιλαδελφείας), ό-

πως του Σεβασμιωτάτου Συμεών (Φθιώτιδος), περιμένουν τον λόγο και τις πρά-

ξεις Ιεραρχών που θα οδηγήσουν την Εκκλησία σε μια νέα εποχή, πριν να είναι 

πολύ αργά! 


