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H αδημοσίευτη αυτοβιογραφία του Πέτρου Ξένου που καταγράφει το μεγάλο ταξίδι της ξενιτειάς κoντά σας και πάλι από την επόμενη Τετάρτη

Κοροναϊός : Σε διαφορετική γραμμή από την Ιερά 
Σύνοδο ο Ελπιδοφόρος – Τηρεί υπεύθυνη στάση
Διαφορετική, σαφώς πιο μετριοπαθή, υπεύθυνη και ορθολογική στάση, όσον αφορά 
στον κοροναϊό και την μετάδοσή του εκφράζει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, 
αλλά και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής

Δ ιαφορετική, σαφώς πιο μετρι-
οπαθή, υπεύθυνη και ορθολο-
γική στάση, όσον αφορά στον 
κοροναϊό και την μετάδοσή του 

εκφράζει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος, αλλά και η Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Αμερικής. Συγκεκριμένα, 
με σειρά μηνυμάτων του μέσω Twitter 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τηρεί μια 
στάση ευθύνης απέναντι στο ποίμνιό 
του.
«O Θεός είναι παντού, οπότε ακόμη και 
αν αισθάνεστε περιορισμένοι λόγω του 
Covid-19 και αποφεύγετε να επισκέπτε-
στε την Εκκλησία για κάποιο διάστημα, 
μέχρι να περάσει η κρίση, μπορείτε να 
λατρεύετε τον Θεό στο πνεύμα και την 
αλήθεια παντού» γράφει σε μια ανάρτη-
ση. «Γνωρίζουμε ότι ο θεός επικοινωνεί 
την ευλογία του σε εμάς μέσα από υλι-
κά πράγματα. Γνωρίζουμε όμως επίσης 
ότι αυτή η γη κάποια στιγμή θα πεθάνει 
(Κατά Λουκά 21:33), οπότε δεν απο-
δίδουμε όλη την εμπιστοσύνη μας στα 
υλικά πράγματα αλλά στο πνεύμα» ανα-
φέρει σε άλλη ανάρτησή του. «Ο κορο-
νοϊός είναι μια σοβαρή απειλή για την 
υγεία των ενοριτών μας. Παρακαλείσθε 
να λαμβάνεται κάθε προληπτικό μέτρο 
που προτείνει η κυβέρνηση. Ας είναι η 
πίστη μας εμπεριστατωμένη» λέει σε μια 
τρίτη ανάρτηση.Την ίδια στιγμή, με ανα-
κοίνωσή του προς τον κλήρο και τους 
πιστούς σε μια προσπάθεια να περιο-
ριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στις 
εκκλησίες, ο Ελπιδοφόρος επισημαίνε-
ται ότι «σε μια τέτοια κρίση, πρέπει να 
επαγρυπνούμε ως κοινότητα, μήπως οι 
εκκλησίες μας γίνουν σημεία μετάδοσης 
της νόσου». Παράλληλα ζητείται από 
όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να 
προστατεύονται και να αποφεύγουν να 
παρακολουθούν τις λειτουργίες. «Αυτά 
τα μέτρα δεν αλλάζουν τις παραδόσεις 
της Εκκλησίας, αλλά είναι μάλλον προ-
σωρινές προφυλάξεις κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου κρίσης» υπογραμμί-
ζεται στην ανακοίνωση του Αρχιεπισκό-
που Αμερικής. Μεταξύ των μέτρων που 
λαμβάνονται είναι ότι οι πιστοί δεν θα 
φιλούν πλέον το χέρι του ιερέα ούτε θα 
λαμβάνουν το αντίδωρο από τον ίδιο 
αλλά από το καλάθι.

Η επιτροπή του υπουργείου 
Υγείας: «Μεταδίδεται ο κοροναϊός 
με τη Θεία Κοινωνία» 
Χρειάστηκε να περάσουν αρκετές 
ημέρες και να ακουστούν διάφορες… 
παραφωνίες, όμως τελικά -έστω και 
ανεπίσημα- η Εθνική Επιτροπή Προ-

στασίας Δημόσιας Υγείας πήρε θέση 
για το αν μεταδίδεται ο κοροναϊός 
μέσω της Θείας Κοινωνίας.
Η απάντηση ήταν η προφανής. «Ο 
ιός μεταδίδεται και με το σάλιο και 
μεταδίδεται και με το κουταλάκι» ήταν 
η ξεκάθαρη απάντηση της επιτροπής 
σε δημοσιογράφους που ρωτούσαν 
επίμονα σχετικά με τη θέση της Ιεράς 
Συνόδου, η οποία αψηφώντας προ-
κλητικά την επιστήμη, ανακοίνωσε 
πως ο κοροναϊός δεν μεταδίδεται με 
τη θεία κοινωνία!
Δείτε επίσης: Τιμωρία του Θεού ή 
επίθεση των ΗΠΑ με βιολογικά όπλα 
ο κοροναϊός; – Όλες οι θεωρίες συ-
νωμοσίας.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως δεν 
θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση περί 
του θέματος, αφού σύμφωνα με τις 
πληροφορίες δεν θέλουν να «θίξουν 
το θέμα πίστης».
Ωστόσο, το σημαντικό που θέλει να 
περάσει στην κοινωνία η εν λόγω 
επιτροπή, στην οποία συμμετέχει -με-
ταξύ άλλων- και ο επικεφαλής λοιμω-
ξιολόγος καθηγητής, Σωτήρης Τσιό-
δρας, είναι πως οι ευπαθείς ομάδες 
πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουν 
χώρους με πολύ κόσμο, όπως είναι 
οι εκκλησίες.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και 
ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ζήτησε 
από τις ευπαθείς ομάδες να μένουν 
στο σπίτι τους και να περιορίσουν τις 
μετακινήσεις τους. Επιπλέον έκρουσε 
τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας 
πως οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμοι και γι΄ αυτό θα 
πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύ-
νες μας.
Αυτός είναι και ο λόγος, που μιλώ-
ντας σε αυστηρό ύφος ο υπουργός 
Υγείας τόνισε πως είναι υποχρέωση 
και καθήκον όλων να προστατεύσου-
με τις ευπαθείς ομάδες. Όπως είπε 
χαρακτηριστικά, δεν χωράει ανευ-
θυνότητα, και ζήτησε όσοι έχουν συ-
μπτώματα γρίπης να παραμείνουν 
στο σπίτι τους και υπευθυνότητα από 
όλους για τον περιορισμό της δια-
σποράς, η οποία θα πλήξει περισσό-
τερο τις ευπαθείς ομάδες.

«Δε μεταδίδεται καμία ασθένεια 
μέσω της Θείας Κοινωνίας» 
λέει η Ιερά Σύνοδος
Αξίζει να σημειωθεί πως η Διαρκής 
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος συνεδρίασε σήμερα για τον κο-
ροναϊό υποστηρίζοντας ότι δεν μετα-

δίδεται με τη Θεία Κοινωνία.
Με σημερινή της ανακοίνωση η Δι-
αρκής Ιερά Σύνοδος αφού καλεί 
όλους τους πιστούς καθώς και τους 
ιερείς να εντείνουν τις προσευχές 
τους υπέρ της αποτροπής εξάπλωσης 
του κοροναϊού και αφού κάνει συστά-
σεις προς ευπαθείς ομάδες να απο-
φύγουν προσωρινώς την έξοδο από 
την οικίας τους, εάν δεν είναι απο-
λύτως απαραίτητο, ξεκαθαρίζει πως 
η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να γίνει 
αιτία μετάδοσης ασθενειών.
«Για τα μέλη της Εκκλησίας, η προσέ-
λευση στην Θεία Ευχαριστία και η κοι-
νωνία από το Κοινό Ποτήριο της Ζωής, 
ασφαλώς και δεν μπορεί να γίνει αιτία 
μετάδοσης ασθενειών, γιατί οι πιστοί 
όλων των εποχών, γνωρίζουν ότι η προ-
σέλευση στη Θεία Κοινωνία, ακόμη και 
εν μέσω πανδημίας, συνιστά αφ᾿ ενός 
μια έμπρακτη κατάφαση αυτοπαράδο-
σης στον Ζώντα Θεό, και αφ᾿ ετέρου 
τρανή φανέρωση αγάπης, η οποία κατα-
νικά κάθε ανθρώπινο και ίσως δικαιολο-
γημένο φόβο: «φόβος δεν υπάρχει στην 
αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει 
τον φόβο» (Α΄ Ἰωάν. 4, 18). Τα μέλη της 
Εκκλησίας γνωρίζουν ότι η κοινωνία, 
δηλαδή η σχέση, είναι καρπός αγάπης 
και άθλημα ελευθερίας, ακριβώς γιατί 
αγνοεί την καχυποψία, τις επιφυλάξεις, 
τους φόβους» αναφέρεται στην ανακοί-
νωση.

«Φάρμακο αθανασίας»
Οι συζητήσεις και οι απόψεις, όπως 
αναφέρει η ΔΙΣ μετά τη σημερινή της 
συνεδρίαση,  που ακούγονται τις τε-
λευταίες ημέρες για το όλο ζήτημα, 
ακόμη και για ενδεχόμενη απαγόρευ-
ση της Θείας Ευχαριστίας, ξεκινούν 
από διαφορετική αφετηρία και έχουν 
διαφορετική προσέγγιση.
«Όσοι προσέρχονται «μετά φόβου 
Θεού, πίστεως και αγάπης» και απολύ-
τως ελεύθερα χωρίς κανένα δυναστικό 
καταναγκασμό, κοινωνούν το Σώμα 
και το Αίμα του Χριστού, που γίνεται 
«φάρμακο αθανασίας», «εις άφεσιν 
αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον».

Σεβασμός προς την πίστη
Όλοι αυτοί οι πιστοί, αναφέρει η 
Ιερά Σύνοδος σε μία προσπάθεια να 
αποκρούσει τις  «φωνές» που καλούν 
τους πιστούς να μην πηγαίνουν στις 
εκκλησίες για τη Θεία Κοινωνία, «το 
ελάχιστο που δικαιούνται από τους 
συμμετέχοντες στον δημόσιο διάλογο 
είναι ο σεβασμός προς την πίστη τους 

και την επιλογή τους αυτή, να αγα-
πούν χωρίς φόβο και ανασφάλεια».
Χωρίς να καταδικάζουμε κανέναν 
για τον φόβο και την ανησυχία του, 
προσθέτουν, «ομολογούμε ότι όλοι οι 
πιστοί, επιτελώντας το χρέος της εν 
ελευθερία αγάπης μας, θα εξακολου-
θήσουμε στις Ορθόδοξες Εκκλησίες 
μας να λειτουργούμε και να κοινω-
νούμε, έχοντας την βεβαιότητα ότι 
κοινωνούμε στη Ζωή και στην αθα-
νασία».
Συστάσεις προς τους πιστούς και ενη-
μερωτικά φυλλάδια στις εκκλησίες
Την ίδια στιγμή, η Ιερά Σύνοδος κα-
λεί τους πιστούς να λαμβάνουν  όλα 
τα απαραίτητα μέτρα, κατά τις συστά-
σεις των αρμοδίων κρατικών Αρχών, 
προς τον σκοπό της αποφυγής  δια-
σποράς του ιού όπως:

α)  Τακτικό και καλό πλύσιμο των χε-
ριών με σαπούνι.

β)  Χρησιμοποίηση αντισηπτικών με 
οινόπνευμα.

γ)  Τήρηση αποστάσεων από όποιον 
παρουσιάζει συμπτώματα.

δ)  Να γίνεται επιμελής καθαριότητα 
των επιφανειών και σωστός αε-
ρισμός των Ιερών Ναών και των 
λοιπών εκκλησιαστικών χώρων.

ε)  Προτρέπονται όσοι παρουσιάζουν 
συμπτώματα ασθενείας, αλλά και 
όσοι ανήκουν στις υγειονομικώς 
ευπαθείς ομάδες, πάσχοντες από 
αναπνευστικά προβλήματα ή σακ-
χαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα, ως και οι ανοσοκατε-
σταλμένοι, να αποφύγουν προ-
σωρινώς την έξοδο από την οικία 
τους, εάν δεν είναι απολύτως απα-
ραίτητο, να είναι ακόμη πιο προ-
σεκτικοί στην σχολαστική υγιεινή 
και καθαριότητα, να αποφύγουν 
τους χώρους μαζικής συναθροίσε-
ως καθώς και τους ασπασμούς και 
εναγκαλισμούς, χάριν της προστα-
σίας της υγείας των ιδίων αλλά και 
των αδελφών τους. στ) Όποιος πα-
ρουσιάζει συμπτώματα να επικοι-
νωνεί με την τηλεφωνική γραμμή 
1135, η οποία επί 24ώρου βάσε-
ως θα παρέχει πληροφορίες σχετι-
κά με τον νέο κορωνοϊό.

Προς τον σκοπό της ενημέρωσης του 
πιστού λαού, η Ιερά Σύνοδος απεφά-
σισε την εκτύπωση ειδικού ενημερω-
τικού φυλλαδίου με τις παραπάνω 
οδηγίες και την διανομή του στους 
Ιερούς Ναούς.


