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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι  Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 

Μέ πόνο καί συνοχή καρδίας, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν ἐπιστολή αὐτή, τά μέλη τῶν 22 

Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης, μέσα στήν φορτισμένη 

ἀτμόσφαιρα τῆς ἐφετινῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.  

Πονοῦμε ἰδιαιτέρως, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὅλοι οἱ πιστοί, διότι λόγῳ τῶν ἐξελίξεων 

σχετικά μή τήν νόσο COVID-19 ἀναγκαζόμαστε, πρωτοφανῶς καί ὡς μή ὤφειλε, νά 

στερηθοῦμε τήν χάρη τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη «ἑορτάσαμε» 

ὅλοι κατ᾿ οἶκον τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, χωρίς νά προσκυνήσουμε τόν 

Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ!Ἑτοιμαζόμαστε, 

μάλιστα, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους νά μήν τιμήσουμε 

οὐσιαστικά τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας μας, πού οἱ πατέρες μας 

τήν συνέδεσαν ἄρρηκτα μέ τήν ἐθνική μας παλιγγενεσία. Ἰδιαίτερα σέ σχέση μέ τήν 

ἐπέτειο αὐτή παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 ἔδιδαν πρωταρχική σημασία στό 

μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Οἱ ἴδιοι μαρτυροῦν ὅτι συχνά πρίν ἀπό δύσκολες 

μάχες κοινωνοῦσαν τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πολιορκημένοι τοῦ 

Μεσολογγίου ἄντεξαν ἐπί ὁλόκληρους μῆνες χωρίς ἐπάρκεια τροφίμων  οὐσιαστικά  

μόνο μέ τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνῶ ἡ Θεία Κοινωνία ὑπῆρξε τό ἔσχατο 

τονωτικό πού ἔλαβαν οἱ πολιορκημένοι πρίν ἀποτολμήσουν τήν ἡρωϊκή Ἔξοδο! 

Αὐτό πού μᾶς πικραίνει ἰδιαιτέρως εἶναι ἡ  ἀμφισβήτηση τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν 

Θείων καί Ὑπερφυῶν μυστηρίων Της καί ἡ συντονισμένη προσπάθεια νά διακοπεῖ 

πλήρως ἡ τέλεση τῆς  Θείας Λειτουργίας ὡς «ἐπικίνδυνης» (ὤ τῆς βλασφημίας!) γιά τήν 

δημόσια ὑγεία, τήν ὥρα μάλιστα πού ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ πρώτη πού διέκοψε πλήρως 

ὅλη τήν μή λατρευτική δραστηριότητά της (Κατηχητικά, κηρυκτική δραστηριότητα κ.ἄ.) 

ἀνταποκρινόμενη μέ πλήρη ὑπευθυνότητα στό κάλεσμα τῆς Πολιτείας. 

Κατανοοῦμε πλήρως τόν κίνδυνο πού τονίζουν οἱ ὑπεύθυνοι φορεῖς τῆς Πολιτείας 

μας (Ὑπουργεῖο Ὑγείας, εἰδικοί ἰατροί κ.ἄ.) ἀπό τόν συγχρωτισμό πολλῶν ἀτόμων σέ 

κλειστούς χώρους καί ἀπό τήν ἀπουσία μέτρων προσωπικῆς ὑγιεινῆς καί προφύλαξης. 

Θεωροῦμε ὅμως ὅτι αὐτό δέν ἀφορᾶ σέ καμία περίπτωση στήν τέλεση τῆς Θείας 

Λατρείας καί στήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,ἐφόσον 

βέβαια τηρεῖται ὁ ὅρος γιά τόν ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό ἀτόμων ἀνά τ.μ. Ἡ πατρίδα μας 

ἔχει ἰδιαίτερη ἀνάγκη αὐτή τήν δύσκολη στιγμή ἀπό τήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, 

ὡς τήν ἔμπρακτη  συνδρομή τῆς Ἐκκλησίας τόσο στόν ἀγῶνα τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ 

ἐναντίον τοῦ ἰοῦ, ὅσο καί στόν σημαντικό  ἀγῶνα τοῦ στρατοῦ καί τῆς ἀστυνομίας μας 

γιά τήν φύλαξη τῶν συνόρων στό μέτωπο τοῦ Ἕβρου. 



Καθώς εἶναι γιά ὅλους μας ὀδυνηρό, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, νά βλέπουμε τους ἱερούς 

Ναούς κλειστούς, εἰδικά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 

παρακαλοῦμε, μέ τόν προσήκοντα σεβασμό, νά ζητήσετε ἀπό τήν Πολιτεία νά ἄρει τό 

ὑπερβολικό καί ἀντισυνταγματικό μέτρο τῆς πλήρους ἀπαγόρευσης τῶν ἱερῶν 

ἀκολουθιῶν. Ζητοῦμε νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία ἀλλά καί οἱ κατά τήν τάξιν 

ἀκολουθίες τῆς περιόδου σέ ὅλους τους ἱερούς Ναούς,ἔστω καί κεκλεισμένων τῶν 

θυρῶν, ὡς προσωρινή καί ἔσχατη λύση στό διάστημα ἔξαρσης τῆς ἐπιδημίας. 

Μέ τόν τρόπο αὐτό διαλύονται οἱ φόβοι τῆς Πολιτείας -πού ἔχει τήν εὐθύνη γιά τήν 

ὑγεία ὅλων μας- γιά διασπορά τῆς νόσου, ἀλλά καί δέν στερεῖται ἡ πατρίδα καί ἡ 

κοινωνία μας τήν ἁγιαστική χάρη τοῦ Ὑπερφυοῦς Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας  

καί τῶν  ἄλλων ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.  

Ἐπιπλέον, ὑπό τό φῶς τῶν τελευταίων μέτρων περιορισμοῦ τῆς κυκλοφορίας, 

παρακαλοῦμε νά μεριμνήσει ἡ Ἱερά Σύνοδος, οὕτως ὥστε, στούς λόγους γιά τούς 

ὁποίους κατά τόν νόμο προβλέπεται δυνατότητα ἐξόδου ἀπό τό σπίτι, νά 

περιλαμβάνεται καί ἡ προσκύνηση στούς ἱερούς Ναούς, ἡ ὁποία ἐπιτρέπεται ἀπό τό 

ΦΕΚ τῆς 16ης Μαρτίου 2020. 

Ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας σεβόμενοι τίς συστάσεις καί τίς ἀνησυχίες τῆς Πολιτείας 

θά τηρήσουμε τίς ὑποδείξεις της. Περιμένουμε ὅμως ἀπό αὐτήν νά σεβαστεῖ καί τό 

ἀναφαίρετο δικαίωμά μας, ἔστω καί ὑπό περιορισμούς, νά μήν στερηθοῦμε, εἰδικά ἐν 

ὄψει τῆς λαμπροφόρου ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Σώματος καί 

Αἵματος τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς εἶναι ἡ 

ἀληθινή πηγή Ζωῆς καί ἰατρεῖον ψυχῆς καί σώματος. 

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 

Μέ ἐμπιστοσύνη στήν ὀρθή φρόνηση καί κρίση σας, γνωρίζοντας ὅτι νυχθημερόν 

κοπιάζετε γιά τά συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐχόμεθα υἱικῶς, ὁ Ἅγιος Θεός καί ἡ 

Ὑπεραγία Θεοτόκος νά καθοδηγοῦν τά βήματα καί τίς ἀποφάσεις σας καί νά σᾶς 

ἐνισχύουν στήν δύσκολη αὐτή δοκιμασία πού διερχόμεθα, 

Ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν σας  

Τα  Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης: 
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