
 

 
Μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου 

πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πανδημία ἀπὸ τὸν Κορονοϊό  

 

 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Ἀπὸ τὸ Φανάρι, ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς Βασιλευούσης Πόλεως, ἀπὸ τὴν πόλη της Ἁγίας τοῦ 

Θεοῦ Σοφίας, τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐπικοινωνῶ μὲ τὰ προσφιλῆ πρόσωπά σας, μὲ τὴν 

κάθε μιὰ καὶ τὸν κάθε ἕνα, μὲ ἀφορμὴ τὶς πρωτοφανεῖς συνθῆκες, τὴ δοκιμασία, ποὺ 

διερχόμαστε ὡς ἀνθρώπινο γένος, ἐξαιτίας τῆς παγκοσμίου ἀπειλῆς ποὺ προκαλεῖ ἡ 

πανδημία τοῦ νέου κορονοϊοῦ, γνωστοῦ ὡς Covid-19. 

Ὁ λόγος τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπουσιάζει αὐτὲς τὶς ὧρες.Ὅπως 

ἔχουμε μάθει ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῶν αἰώνων, ὁ λόγος μας εἶναι εὐχαριστιακός, διδακτικός, 

ἐνισχυτικὸς καὶ παρηγορητικός. 

Εὐχαριστοῦμε λοιπόν, μὲ εἰλικρίνεια, ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται μὲ αὐτοθυσία καὶ μάλιστα 

παραμελῶντας τοὺς ἑαυτούς τους καὶ τὶς οἰκογένειές τους, 

- τὸ ἰατρικὸ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ ποὺ βρίσκεται στὸ προσκεφάλι τῶν 

συνανθρώπων μας ποὺ νοσοῦν, 

- τοὺς ἐρευνητὲς καὶ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες ποὺ ἀναζητοῦν τὴν κατάλληλη 

φαρμακευτικὴ θεραπεία καὶ τὸ ἐμβόλιο σωτηρίας ἀπὸ τὸν ἰό, ἀλλὰ καὶ 

- ὅλους ὅσοι ἀπασχολοῦνται ἐνεργὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς πανδημίας. 

Ἡ προσφορά σας, ἀγαπητοί, εἶναι ἀνεκτίμητη. Εἶναι προσφορὰ πρὸς ὅλη τὴν κοινωνία. 

Εἶναι θυσία καὶ ἀξίζει κάθε τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη. 

Σᾶς ευχαριστοῦμε καὶ ὅλοι μαζὶ σᾶς χειροκροτοῦμε, ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ μπαλκόνια τῶν 

σπιτιῶν μας, ἀλλά, κάθε στιγμή, ἀπὸ τὴν καρδιά μας. Ἡ σκέψη καὶ οἱ προσευχές μας εἶναι 

κοντά σας. 

Στὸν ἀγῶνα αὐτόν, οἱ συντεταγμένες πολιτεῖες, τὰ κράτη καὶ οἱ ἁρμόδιες ὑγειονομικὲς 

Ἀρχὲς ἔχουν τὴν κυρία εὐθύνη γιὰ τὸν σχεδιασμό, τὴν ὀρθὴ ἀντιμετώπιση καὶ τὴν 

ὑπέρβαση τῆς κρίσεως. Θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς χαρακτηρίσει κάποιος ὡς Στρατηγοὺς στὴ 

μάχη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀοράτου, ἀλλὰ γνωστοῦ πιὰ ἐχθροῦ ποὺ στρέφεται κατὰ 

τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ εὐθύνη ποὺ σηκώνουν στοὺς ὤμους τους ἀπαιτεῖ ἀπαραίτητα τὴ 

συνεργασία ὅλων μας. Εἶναι ὥρα ἀτομικῆς καὶ συλλογικῆς, κοινωνικῆς εὐθύνης. 

Γι’αὐτὸ, παιδιά μου ὅπου γῆς, σᾶς προτρέπω πατρικὰ νὰ ἀνταποκρίνεσθε μὲ ἀκρίβεια καὶ 

ὑπομονὴ σὲ ὅλα τὰ δύσκολα ἀλλὰ ἀπαραίτητα μέτρα ποὺ λαμβάνουν οἱ ὑγειονομικὲς καὶ 

ἄλλες κρατικὲς ὑπηρεσίες. Ὅλα γίνονται γιὰ τὴν προστασία μας, γιὰ τὸ κοινὸ καλό, γιὰ 

τὸν περιορισμὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ. Ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπὸ τὴν ὀδύνη του ἐξαρτᾶται 

ἀπόλυτα ἀπὸ τὴ δική μας συνεργασία. 

https://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=3041&tla=gr
https://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=3041&tla=gr


Ἴσως κάποιοι ἀπὸ σᾶς αἰσθάνθηκαν ὅτι μὲ τὰ δραστικὰ αὐτὰ μέτρα ὑποτιμᾶται ἢ θίγεται 

ἡ πίστη.Ὅμως αὐτὸ ποὺ κινδυνεύει δὲν εἶναι ἡ πίστη ἀλλὰ οἱ πιστοί, δὲν εἶναι ὁ Χριστός, 

ἀλλὰ οἱ Χριστιανοί μας, δὲν εἶναι ὁ Θεάνθρωπος ἀλλὰ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. 

Ἡ πίστη μας εἶναι βαθιὰ θεμελιωμένη στὶς ρίζες μας, εἶναι ζωντανὴ καὶ καμμία ἔκτακτη 

κατάσταση δὲν μπορεῖ νὰ τὴν περιορίσει. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ εἶναι ἀνάγκη νὰ περιοριστεῖ 

εἶναι οἱ συναθροίσεις, οἱ μεγάλες συγκεντρώσεις προσώπων, λόγῳ τῶν ἐκτάκτων 

συνθηκῶν. Ἂς μείνουμε λοιπὸν στὸ σπίτι γιὰ νὰ προφυλαχθοῦμε καὶ νὰ προφυλάξουμε 

τοὺς γύρω μας. Ἐκεῖ ἡ κάθε μιὰ καὶ ὁ κάθε ἕνας νὰ προσευχηθεῖ γιὰ ὅλη τὴν 

ἀνθρωπότητα, στηριζόμενοι στὴ δύναμη τῆς πνευματικῆς μας ἑνότητος. 

Θὰ βιώσουμε αὐτὴ τὴν περίοδο ὡς πορεία στὴν ἔρημο γιὰ νὰ φθάσουμε μὲ ἀσφάλεια στὴ 

Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, ὅταν ἡ ἐπιστήμη, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, κερδίσει τὴ μάχη μὲ τὸν ἰό. 

Γιατὶ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, καὶ μὲ τὶς δικές μας προσευχές, θὰ τὴν κερδίσει. Τότε, λοιπόν, 

καλὸ εἶναι νὰ εἴμαστε ὅλοι μαζί, ἐδῶ, ἑνωμένοι πνευματικά, συνεχίζοντας τὸν ἀγῶνα τῆς 

μετανοίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ. 

Βλέπουμε συνανθρώπους μας νὰ ὑποφέρουν ἀπὸ τὶς συνέπειες τοῦ ἰοῦ. Ἄλλοι ἤδη 

ὑπέκυψαν καὶ ἔφυγαν ἀπὸ δίπλα μας. Ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται καὶ προσεύχεται γιὰ τὴν 

ἀποθεραπεία τῶν ἀσθενῶν, γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων, ἀλλὰ καὶ γιὰ 

τὴν ἐνίσχυση καὶ ἐνδυνάμωση τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν ποὺ ἐπλήγησαν. 

Καὶ αὐτὴ ἡ δοκιμασία θὰ περάσει. Θὰ φύγουν τὰ σύννεφα, καὶ ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης 

θὰ ἐξαλείψει τὴ θανατηφόρο ἐπίδραση τοῦ ἰοῦ. Ὅμως ἡ ζωή μας θὰ ἔχει ἀλλάξει. Ἡ 

δοκιμασία εἶναι μία εὐκαιρία νὰ ἀλλάξει πρὸς τὸ καλύτερο, πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς 

ἑδραιώσεως τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης. 

Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τέκνα ἐν Κυρίῳ, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς 

Εὐαγγελιστρίας, νὰ εἶναι παροῦσα στὴν πορεία ὅλων μας καὶ νὰ μετατρέπει τὴν ἑκούσια 

ἀπομόνωση σὲ ἀληθινὴ κοινωνία. Ἡ προσευχὴ νὰ γίνει προορισμός μας, νὰ δίνει νόημα 

στὴ ζωή μας καὶ ἐπιστροφὴ σὲ ὅ,τι ἀληθινό, σὲ ὅ,τι Θεῷ εὐάρεστον! 

Καλὴ δύναμη! Ὁ Θεὸς μαζί μας! 


