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  Μακαριώτατε, 

                          Μὲ αἰσθήματα βαρειᾶς θλίψης καὶ ἀγωνίας ἀνείπωτης, ἀλλὰ  

καὶ μὲ κατάπληξη μεγάλη καὶ ἀπορία, πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. 

τὴν ἐξαγγελία σας ὅτι ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς πρέπει νὰ 

«ἐμβολιασθοῦν», διαφορετικὰ «θὰ πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ἐνορίες τους 

καὶ νὰ βροῦν ἄλλες Μητροπόλεις γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν». Ἀκούσαμε καὶ τὸ ἑξῆς 

ἀπίστευτο ἀπὸ τὰ ἀρχιερατικὰ χείλη σας, τὸ ὁποῖο θέλουμε νὰ πιστεύουμε 

ὅτι προφανῶς καὶ τὸ εἴπατε ἐν τῇ ροῇ τοῦ λόγου, χωρίς νὰ κυριολεκτεῖτε. 

«Δὲν μπορεῖ ἕνας «ἀνεμβολίαστος» ἱερέας νὰ λειτουργεῖ καὶ νὰ πάει νὰ 

κοινωνεῖ τοὺς ἄλλους καὶ νὰ τοὺς μεταδίδει τὸν ἰὸ!! 

          Μακαριώτατε, 

                              Θὰ θέλαμε νὰ σᾶς πληροφορήσουμε ὅτι ἐδῶ καὶ δύο χρόνια 

ποὺ κυκλοφορεῖ στὴν ἀτμόσφαιρα ὁ κορωνοϊὸς κοινωνοῦμε τοῦ Σώματος 

καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου μας ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἱερέων  τῆς Ἱερᾶς 

Ἀρχιεπισκοπῆς, εἴτε αὐτοὶ εἶναι «ἐμβολιασμένοι» εἴτε ὄχι, καὶ σὲ καμμία 

περίπτωση δὲν διανοηθήκαμε ὅτι ἐξ αὐτῆς τῆς ἱερᾶς καὶ ὑπερφυοῦς πράξεως 

θὰ ἦταν ποτὲ  δυνατὸ νὰ κολλήσουμε τὸν κορωνοϊό. 

               Ἀλλὰ καὶ ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ζητᾶτε, ἐξαγγέλλοντας μάλιστα 

τὴν ποινὴ τῆς ἀπόλυσης, ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς μας νὰ «ἐμβολιασθοῦν» 

προκειμένου νὰ μὴ μεταδώσουν τὸν ἰὸ σὲ πιστοὺς                                                                                                                                      

στὰ πλαίσια τῶν κοινωνικῶν τους, ἐκτὸς τοῦ ναοῦ, συναναστροφῶν, θὰ 

θέλαμε μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ νὰ σᾶς γνωρίσουμε ὅτι μιὰ τέτοια ἐξαγγελία τὴν 

θεωροῦμε κατάφωρα ἄδικη ἀλλὰ καὶ ἐπιστημονικὰ παντελῶς ἀστήρικτη. 

Εἶναι ἄδικη τόσο γιὰ τοὺς ἱερεῖς μας ὅσο καὶ γιὰ μᾶς τὸ ποιμνιό σας 

ποὺ θὰ στερηθοῦμε, ἄν, μὴ γένοιτο, πραγματοποιήσετε τὶς ἐξαγγελίες σας, 

τοὺς πνευματικοὺς μας πατέρες καὶ θὰ μείνουμε πνευματικὰ 

ἐγκαταλελειμένοι καὶ ὀρφανοὶ. 

Ἀντιλαμβανόμαστε βέβαια ὅτι τὰ κίνητρὰ σας εἶναι ἀγαθὰ (ἡ 

προστασία τῆς Δημόσιας ὑγείας), ὅμως ἐφόσον εἶναι ἐπιστημονικὰ 

ἀποδεδειγμένο ὅτι οἱ «ἐμβολιασμένοι» (ἐξίσου μὲ τοὺς μὴ «ἐμβολιασμένους») 



καὶ μεταδίδουν καὶ λαμβάνουν τον «ἰὸ», ὁ ὑποχρεωτικὸς «ἐμβολιασμὸς» 

εἶναι σαφῶς ἄδικος, ἔρχεται δὲ καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς 

Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 

τῆς ὁποίας εἶστε Πρόεδρος, καὶ ἡ ὁποία πρὸ ὀλίγων ἀκόμη μηνῶν μὲ 

ἀπόφασή της διακήρυξε καὶ πάλι, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι ὁ σεβασμὸς στὴν 

ἐλευθερία τοῦ προσώπου εἶναι ἀπαραβίαστος. 

Μακαριώτατε, 

         Κλίνομε νοερῶς ἐνώπιόν σας τὸ γόνυ καὶ ἀσπαζόμενοι τὴν 

δεξιὰν σας παρακαλοῦμε  καὶ ἱκετεύουμε: «Μὴ ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανοὺς»! 

  

                                                     Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ 

    

Κοινοποίηση:   

Πρὸς Ἀρχιερεῖς,  

Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου 

             


