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            1.Οἱ πρῶτοι µῆνες τοῦ 2020 σηµατοδοτήθηκαν ἀπό τό παγκόσµιο 

ξέσπασµα τῆς πανδηµίας τοῦ Covid-19, ἡ ὁποία προκάλεσε καθολικό 

τρόµο καί ἀπελπισία καί ὁδήγησε µέχρι στιγµῆς ἑκατοντάδες χιλιάδες 

συνανθρώπων µας στόν θάνατο. Παράλληλα πρός τή δηµόσια ὑγεία, 

τήν πολιτική, τήν οἰκονοµία, τίς ἐµπορικές συναλλαγές, τό πανδηµικό 

κῦµα δοκιµάζει τίς διανθρώπινες σχέσεις καί τίς ἀντοχές τοῦ 

παγκόσµιου πληθυσµοῦ, ἀφοῦ ἀπειλεῖται ἡ ἀσφαλής προοπτική  τῆς 

ἴδιας τῆς ζωῆς µας. Ὁ ἰός Covid-19 εἶναι ἰατρικά ἀστάθµητος, ὅσον 

ἀφορᾶ τό ποιούς µολύνει ἡλικιακά, διασπείρεται ἐκθετικά, 

µεταλλάσσεται καί πολλαπλασιάζεται γεωµετρικά, γι’ αὐτό καί δίκαια 

ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς ὁ «ἀόρατος ἐχθ-ρός» ἑνός ἰδιότυπου παγκόσµιου 

πολέµου. 

Ἐξ αἰτίας τῆς ἐπικινδυνότητας αὐτῆς ἐλήφθηκαν πρωτόγνωρα 

µέτρα, ἀδιανόητα γιά τόν µετανεωτερικό ἄνθρωπο τῆς τρίτης χιλιετίας. 

Καθολικός ἤ µερικός ἀποκλεισµός (lockdown) γιά µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, ἀποµάκρυνση ἀπό τόν ἐργασιακό χῶρο, αὐστηρά µέτρα 

κυκλοφορίας, ἀτοµικῆς καί συλλογικῆς ὑγιεινῆς, ἀναγκαστική 

κοινωνική ἀπο-στασιοποίηση, ἐκπαίδευση ἐξ  ἀποστάσεως, εἶναι µερικά 

ἀπό τά µέτρα τά ὁποῖα ἐφαρµόζονται σέ παγκόσµιο ἐπίπεδο, ὥστε νά 

ἀποτραποῦν εἴτε νά περιοριστοῦν, ἄλλοτε µέ µεγαλύτερη 

ἀποτελεσµατικότητα καί  ἄλλοτε µέ µικρότερη, οἱ συνέπειες τῆς 

 
* Ὁµιλία στό VI Οἰκονοµικό Φόρουµ τῶν Δελφῶν (Ζάππειο Μέγαρον, Ἀθήνα,  10-15 Μαΐου 2021). 
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θανατηφόρας διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ. Ὁ µεγάλος ἀριθµός νεκρῶν 

συνανθρώπων µας ἀποτελεῖ τραγική  πραγµατικότητα καί ὄχι ἁπλᾶ µία 

διαπίστωση, ἐνῶ ἡ ἐπιστηµονική πρόβλεψη ὅτι τό 40% τοῦ παγκοσµίου 

πληθυσµοῦ τῶν 7,6 δισεκατοµµυρίων ἀνθρώπων θά ἀσθενήσει δέν εἶναι 

µία ἀπολογιστική ἐκτίµηση ἀλλά µία τραγικότητα1.  

Ἡ κρίση τήν ὁποίαν προκάλεσε ἡ πανδηµία τοῦ Covid-19 δέν εἶναι 

ἕνα θεωρητικό κατασκεύασµα ἀλλά µία πραγµατικότητα, στήν ὁποία ἡ 

παγκοσµιοποίηση βρῆκε τήν ἀπόλυτη ἔκφρασή της στό ἐπίπεδο τῆς 

κοινωνίας καί τῆς ζωῆς. 

Μέ τήν πανδηµία τοῦ Covid-19 ἐργαλειοποιήθηκε ἡ ἴδια ἡ κρίση, 

ὡς γεγονός κοινωνικό, οἰκονοµικό καί πολιτικό, καί δοκιµάστηκε ἡ πίστη 

µας, ὄχι ὡς πρός τό ὁµολογιακό της περιεχόµενο, ἀλλά ὡς πρός ἐκεῖνο  

τό στοιχεῖο πού δίνει πληρότητα στή συλλογιστική µας2, ἐµπιστοσύνη 

καί ἐλπίδα στίς σχέσεις µας µέ τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους µας. 

Ἡ κοινωνική καί οἰκονοµική αὐτή κρίση ἐργαλειοποιήθηκε ὅµως 

καί ἀπό τόν δηµαγωγικό λαϊκισµό, τήν συνωµοσιολογία, τίς 

θρησκοληπτικές καί µεταφυσικές παρερµηνεῖες, οἱ ὁποῖες εἶχαν πολλές 

φορές ὀλέθρια καί ἀρνητικά ἀποτελέσµατα ὡς πρός  τήν διασπορά τοῦ 

Covid-19 καί τίς συνέπειες της. Οἱ ὁπαδοί τῶν δηµαγωγιῶν αὐτῶν 

διεκδικοῦσαν τήν ἀποδοχή καί µόνο τοῦ σεβασµοῦ τῶν ἀντιλήψεών 

τους. Ἡ ἐναντίωση στή χρήση τῆς µάσκας καί τοῦ ἐµβολιασµοῦ, ἡ µή 

ἀποδοχή οἱουδήποτε προστατευτικοῦ µέτρου θεωροῦσαν ὃτι συνιστοῦσε 

ἐκχώρηση ἀτοµικῶν ἐλευθεριῶν καί δικαιωµάτων, παραθεωρῶντας 

ὅµως ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Covid-19 καταστρέφει πρώτιστα καί ἀποκλειστικά τό 

ἲδιο τό  ἄτοµο καί τήν ζωή του. Φτάσαµε µάλιστα σέ σηµεῖο, ὥστε 

 
1.Πρβλ. Ν. Χρηστάκη, «Τό 40% τοῦ πλανήτη θά ἀρρωστήσει ἀπό κορωνοϊό». 
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πολλές φορές ἡ ἀνοχή πρός ὅλους αὐτούς νά ἑρµηνεύεται ὡς κατάσταση 

ἀπαγόρευσης στόν εὐφυῆ νά σκέπτεται, γιά νά µήν ταπεινωθοῦν δῆθεν 

τά αἰσθήµατα καί τά δικαιώµατα τῶν παραπάνω ἀνοήτων!!! 

Τό ἀποτέλεσµα ἦταν ὅλες αὐτές οἱ κοινωνικές, πολιτικές καί 

παρεκκλησιαστικές ὁµάδες νά ὁδηγήσουν σέ µία ἐσωστρέφεια τήν 

κοινωνία τῶν πολιτῶν, νά δηµιουργήσουν ἕναν ἀρνητισµό καί οἱ θεσµοί 

νά ἐπικρίνονται καί νά ὁδηγοῦνται σέ µία ἀτολµία ὡς πρός τή λήψη 

δυναµικῶν ἀποφάσεων καί µέτρων. 

2.  Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς πανδηµίας, µέ τίς πρωτόγνωρες καί 

δυσοίωνες καταστάσεις, κλήθηκε  καί ἡ ποιµαίνουσα Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-

λάδος νά διαδραµατίσει τόν δικό της ρόλο. 

Θά πρέπει, καταρχάς, νά ὁµολογήσουµε ὅτι καί ἡ Ἐκκλησία, ὅπως 

καί κάθε ἄλλος φορέας καί θεσµός στήν Πατρίδα µας, βρέθηκε ἀπρο-

ετοίµαστη γιά µία ἀποτελεσµατική καί ἔγκαιρη ἀντιµετώπιση, προσπά-

θησε ὅµως, στηριζόµενη στή διδασκαλία καί στήν ζῶσα παράδοσή Της, 

νά ὑποδείξει µέ νηφαλιότητα λύσεις καί µέτρα, τά ὁποῖα θά ἐνίσχυαν 

τούς πιστούς, προσφέροντας σέ κάθε ἀπογοητευµένο, µετέωρο καί 

δοκιµαζόµενο ἄνθρωπο τό µήνυµα τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἐµπιστοσύνης 

στόν ἀγῶνα πρός ἐπιβίωση καί σέ ὅ,τι θά ἀφοροῦσε στήν διασφάλιση 

τοῦ πολύτιµου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας. 

Πολλές φορές, µάλιστα κατά τήν πρώτη φάση τῆς πανδηµίας, ἡ 

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦρθε ἀντιµέτωπη µέ τό πρωτόγνωρα 

ἐξελισσόµενο γεγονός τῆς πανδηµίας καί τίς ραγδαῖες καί ἐπικίνδυνες 

ἐπιπτώσεις πού ἐπέφερε στή ζωή τοῦ ποιµνίου της, γι’ αὐτό καί ὑπέδειξε 

µέ συνοδικές ἀποφάσεις εὐαίσθητα ἀντανακλαστικά ἔναντι  ἑνός 

 
2. Βλ. Α΄ Κορ. 1, 7. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΚΘ΄ «Περί Υἱοῦ» 21, PG 36,104. 
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κινδύνου, ὁ ὁποῖος δέν κάνει διακρίσεις ἡλικίας, φύλου, κοινωνικῆς ἤ 

οἰκονοµικῆς θέσης, οὔτε ἐπιτρέπει ἀδικαιολόγητη χρονοτριβή. 

Γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τό ζήτηµα τῆς πανδηµίας δέν θέµα 

ἠθικῆς συµπεριφορᾶς οὔτε ἐπιλογῆς µεταξύ «καλοῦ» καί «κακοῦ». Εἶναι  

ἕνα γεγονός τό ὁποῖο ἀγγίζει τά ὅρια τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, γι’ αὐτό 

καί στό ἐρώτηµα ζωή ἤ θάνατος δόθηκε µία γρήγορη ἀποτελεσµατική 

καί µονοσήµαντη ἀπάντηση, αὐτή δηλαδή πού ὁδηγεῖ στήν κατάργηση 

τοῦ θανάτου καί στή διατήρηση  τῆς ζωῆς. Ἡ θέση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας 

εἶναι µία στάση θεολογική, ἡ ὁποία ἐκφράζει τόν σεβασµό στή 

µοναδικότητα τῆς ζωῆς, καί ὁδηγεῖ τόν καθένα στήν ἐπίγνωση καί 

συνειδητοποίηση τοῦ πόσο εὐάλωτος εἶναι.  

Κατά συνέπεια, τό θέµα τῆς πανδηµίας γιά τήν Ἐκκλησία ἦταν 

κατ’ ἐξοχήν ζήτηµα ποιµαντικό ὡς πρός τήν διαχείρισή του καί 

ἀνθρωπολογικό ὡς πρός τήν θεώρησή του. Ἐπειδή ἡ συµβολή τῆς 

Ἐκκλησίας στή διατήρηση τῆς ζωῆς καί στήν προστασία τῆς ὑγείας 

ἀποτελεῖ στοιχεῖο ταυτοτικό, προσδιορισµένο ἀπό τήν κανονική 

παράδοση, τήν πατερική διδασκαλία καί τό περιεχόµενο τῆς πίστης Της, 

γι’ αὐτό προσφέρει µέ κάθε µέτρο ὣστε νά συµβάλλει καί Αὐτή στήν 

προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί στή διατήρηση τῆς ὑγείας, 

σωµατικῆς καί πνευµατικῆς.  

Πρός αὐτόν τόν ὑψηλό σκοπό ἦταν ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία 

Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, στό πλαίσιο τῆς συναλληλίας και τῶν 

διακριτῶν ρόλων. Τά µέτρα τά ὁποῖα ἐλήφθησαν δέν ἦταν ἀφηρηµένα 

οὔτε γενικά ἀλλά συγκεκριµένα καί ἐξειδικευµένα. Προέκυπταν ἀπό τό 

συνεχῆ διάλογο µεταξύ Ἐκκλησίας καί Κυβέρνησης καί κινοῦνταν στό 

πλαίσιο τῆς ἰσονοµίας καί τῆς ὁµοταξίας, προκειµένου νά προστατευθεῖ 
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τό ἀγαθό τῆς ζωῆς, ὡς ὑποκειµενικό δικαίωµα γιά τόν κάθε πολίτη ἀλλά 

καί τῆς δηµόσιας ὑγείας ὡς συλλογικό ἔννοµο ἀγαθό γιά τήν ἲδια τήν 

κοινωνία. 

Ἡ συνεργασία αὐτή τῆς Ἐκκλησίας διασφαλίστηκε στό πλαίσιο            

τῆς κανονικῆς παράδοσής Της, µέ τήν κατ’ ἀναλογίαν ἐφαρµογή τῶν 

ἱερῶν κανόνων 74 καί 88 τῆς Πενθέκτης καί 28 τῆς Λαοδικείας, ὅπου 

ἒναντι ἑνός πραγµατικοῦ κινδύνου, ὅπως ἐν προκειµένῳ τῆς ἀπειλῆς 

τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Covid-19, πρυτανεύει ἡ  ἀνεκτίµητη 

ἀξία  τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί πρωτεύει ἡ προστασία της, «ὥστε διά 

πάντων προτιµητέαν ἡγεῖσθαι τήν τοῦ ἀνθρώπου σωτηρίαν τε καί 

ἀπάθειαν». Μέ βάση τόν κανόνα 88 τῆς Πενθέκτης Οἰκουµενικῆς 

συνόδου µάλιστα ἐπιβεβαιώνεται ὅτι τό δικαίωµα γιά ζωή καί ἡ 

προστασία τῆς ὑγείας ἔχει µία αὐξηµένη βαρύτητα γι’ αὐτό καί 

ὑποδεικνύει λύσεις οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν µία ἀπόλυτα ἐνεργητική καί 

εὐεργετική προστασία ὡς πρός τή σωτηρία τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας τῶν 

ἀνθρώπων. 

Ὑπ’ αὐτό τό ἀνθρωπολογικό πλαίσιο ἀξιολογούµενες οἱ θέσεις  

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκφράζουν µία ὑπεύθυνη ποιµαντική στάση 

ἔναντι τοῦ φαινοµένου τῆς πανδηµίας: σεβασµός δηλαδή στό πολύτιµο 

ἀγαθό τῆς ζωῆς χωρίς νά παραβλέπεται συγχρόνως ἡ φθορά ἀπό τήν 

ἀσθένεια καί χωρίς νά ὑποτιµᾶται ὅ,τι ἔχει νά κάνει µέ τήν ἀκεραιότητα 

καί τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Πρός τοῦτο ἡ τήρηση ὅλων τῶν 

ὑποδεικνυόµενων µέτρων ἀπό τίς ὑγειονοµικές ἐπιτροπές τῶν εἰδικῶν 

ἐπιστηµόνων  υἱοθετήθηκαν καί ἐφαρµόστηκαν ἀπόλυτα. 

Χαρακτηριστική τέλος εἶναι ἡ διατυπωµένη θέση τῆς Ἐκκλησίας καί 

ἔναντι τῆς ἀναγκαιότητας τοῦ ἐµβολιασµοῦ. Κατέδειξε ὅτι ὁ 
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ἐµβολιασµός εἶναι ἔκφραση ἀγάπης καί ἀποδοχῆς πρός τόν 

συνάνθρωπο καί ἐπιταγή τήν ὁποία ὑπαγορεύει τό χριστιανικό ἦθος, 

χωρίς νά συνιστᾶ ἔλλειψη σεβασµοῦ στήν ἐλευθερία τοῦ ἀτόµου. 

3. Ἡ συµβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τοῦ φαινοµένου 

τῆς πανδηµίας δέν ἐξαντλεῖται ὅµως µόνο ὡς πρός τήν λήψη καί 

ἐφαρµογή τῶν ἐνδεικνυόµενων µέσων γιά τήν ἀποτροπή διάδοσης τοῦ 

Covid-19. Θεωρῶ, ὅτι θά καταστεῖ  περισσότερο σηµαντική καί στήν 

µετά-covid ἐποχή, ὅπου θά ἔχει διαµορφωθεῖ µία ἄλλη µορφή κοινωνίας, 

ἡ ὁποία               θά ἐκφράζει, ὅπως φαίνεται, µία ἄλλη ἀλήθεια, καί ὄχι 

µία ἁπλή ἰδέα καί ἐξυπηρέτηση ἰδιοτελῶν στόχων. Αὐτή ἡ «µετα-

αλήθεια», ὅπως τήν χαρακτηρίζουν ἤδη, θά ἐπιτείνει τίς ἀνισότητες, οἱ 

ὁποῖες ἀνεδείχθηκαν καί θά ἀναδειχθοῦν ἐξ αἰτίας τῆς πανδηµίας. Θά 

ὁδηγήσει σέ κοινωνικές ἐκρήξεις, µέ ὀδυνηρό ἀποτέλεσµα τήν 

µεταλλαγή τῆς σχέσης µέ τούς ἄλλους σέ ἀπειλή γιά τήν ὕπαρξη, ἐνῶ ἡ 

παρατεταµένη περίοδος φυσικῆς ἀπόστασης, ἀποµάκρυνσης καί 

ἀποµόνωσης θά ὁδηγήσει σέ ἐπιβολή τῆς ἀτοµικῆς ἐλευθερίας ἒναντι 

τῶν ἄλλων, µέ χαρακτηριστικό τό κοινωνικό φαινόµενο τοῦ 

«δικαιωµατισµοῦ». 

Ὅλα αὐτά ἔχουν ὡς συνέπεια τή δηµιουργία ἑνός νέου µοντέλου 

κοινωνίας,  τήν «µετα-πανδηµική» κοινωνία, µέ ἰδιαίτερο 

χαρακτηριστικό, τήν ἔντονη ἐπιβολή τοῦ ἀτοµικοῦ δικαιώµατος. Μέ τόν 

τρόπο αὐτό τό οὐσιαστικότερο καί βαθύτερο περιεχόµενο τοῦ ἀνθρώ-

πινου δικαιώµατος, ὡς ἒκφραση λειτουργικῆς σχέσης καί σέ ἀναφορά 

πρός τό συλλογικό γίγνεσθαι, παραµορφώνεται ἀπόλυτα σέ ἀτοµικό καί 

ἀπό δικαίωµα πρός ἐλευθερία ἐκφυλίζεται σέ δικαίωµα πρός ἀσυδοσία. 
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Τέλος, ὁ ἀποµονωτισµός τῆς περιόδου τῆς πανδηµίας τείνει νά     

γίνει πρότυπο ζωῆς καί ἡ κοινωνία ὡς σχέση νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τήν 

ἀτοµοκεντρικότητα.  

Σέ αὐτό τό κοµβικό γιά τήν ἐξελικτική πορεία τῶν κοινωνιῶν     

ὁρόσηµο, θεωρῶ, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µέ διάκριση καί τήν «µετ’ 

ἐπιστήµης» ποιµαντική της θά κληθεῖ ἄµεσα νά ἐπαναπροβάλλει, µέ 

βάση τήν παράδοσή της καί τήν λειτουργική της ἐµπειρία, πρότυπα, 

ἀρχές καί µέσα, προκειµένου στό νέο αὐτό «µετα-πανδηµικό» µοντέλο 

κοινωνίας, νά νοηµατοδοτηθοῦν καί πάλι οἱ διαπροσωπικές καί οἱ ἀν-

θρώπινες σχέσεις. 

Θά κληθεῖ ἡ Ἐκκλησία νά ἐνισχύσει τήν ἀλληλεγγύη, µεταξύ    τῶν 

ἀνθρώπων, ὄχι µόνο στό ἐπίπεδο τῶν κοινωνικῶν παροχῶν καί     τῆς 

φιλανθρωπίας, ἀλλά καί στή βάση ἐνδυνάµωσης τῆς ἐµπιστοσύνης πρός 

τόν ἄλλον, τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου µέσα ἀπό τό σεβασµό καί  τήν 

θυσία καί στό πεδίο τῆς ὁλιστικῆς προσφορᾶς πρός τόν ἄλλον. Νά δώσει 

ὅραµα, δύναµη καί προοπτική µέλλοντος, ὥστε ὁ συνάνθρωπος νά 

βλέπει µέ αἰσιοδοξία καί µέ ἐλπίδα τήν προοπτική τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία 

διαχρονικά φέρει τά στίγµατα τοῦ ἄγχους, τοῦ φόβου καί τοῦ πόνου. 

Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά δώσει στόν ἄνθρωπο τῆς «µετα-παν-

δηµικῆς» ἐποχῆς τά κριτήρια ἐκεῖνα µέ τά ὁποῖα θά κατανοήσει ὅτι ἡ 

πρόοδος καί ἡ ζωή δέν σχετίζονται ἀποκλειστικά καί µόνο µέ τήν 

ἀναβάθµιση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, τήν οἰκονοµική ἀνάπτυξη ἤ τήν 

κοινωνική καταξίωση. Αὐτά  ἡ κρίση τά ἔχει καταστήσει ἀδύναµα ἔναντι 

τοῦ ὀντολογικοῦ διλήµµατος «ζωή ἤ θάνατος»;  Πρέπει νά τοῦ ὑποδείξει 

τόν τρόπο ἐκεῖνο πού θά νοηµατοδοτήσει τό περιεχόµενο τοῦ 

ἀνθρωπισµοῦ του, ὄχι ὡς ἕνα κοινωνιολογικό κίνηµα ἤ µία ἰδεολογία, 
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ἀλλά ὡς γεγονός ὑπαρξιακῆς σχέσης  ὅπου ὁ ἄλλος, «ὁ ἀδελφός µου 

εἶναι ἡ ζωή µου» καί «ὁ Παράδεισός µου», καί ὄχι ἡ «κόλασή µου», ὅπως 

λανθασµένα διατείνεται ἡ σύγχρονη ὑπαρξιακή φιλοσοφία καί 

ἀντιλαµβάνεται ἡ µετα-νεωτερικότητα στή βάση ἑνός 

ἰδεολογοποιηµένου ἀνθρωπισµοῦ ἀτοµικῆς εὐδαιµονίας. 

Ἡ πανδηµία τοῦ Covid-19 θά παρέλθει. Δέν πρέπει ὅµως οἱ πληγές 

της νά στιγµατίσουν τό µέλλον τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, ἀλλά          

νά ἀποτελέσουν τήν ἀπαρχή γιά µία νέα πραγµατικότητα µέ ὅραµα καί 

προοπτική στό µέλλον. 

Βιβλιογραφία: Ἀντωνόπουλος Νεκτάριος (Μητροπολίτης Ἀργολίδος), Ἀπέναντι 
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καί Πανδηµία, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2021. Προκόπης Παυλόπουλος, Ἡ ἀξία τοῦ 

ἀνθρώπου ὡς θεµέλιο τοῦ ἀνθρωποκεντρικοῦ χαρακτῆρα τοῦ Συντάγµατος. Οἱ 

θεσµικές ἐπιπτώσεις στό πεδίο τῆς Βιοηθικῆς, Ἀθήνα 2019. Τοῦ ἰδίου, Ἡ πανδηµία 

καί «τό ἐµβόλιο» στήν βαριά σκιά τοῦ Ἐπιµιθέα, ἐκδ. Guttenberg, Ἀθήνα 2020. 

Σαββᾶτος Χρυσόστοµος (Μητροπολίτης Μεσσηνίας), Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί    

ἡ πανδηµία τοῦ Covid-19, Καλαµάτα 2020. Σακελλαρίου Ἀλέξανδρος, Θρησκεία καί 

πανδηµία στήν ἑλληνική κοινωνία,      Θεσσαλονίκη 2020. Σύναξη (περιοδ.) 156 

(Ὀκτώβριος-Δεκέµβριος 2020): Πανδηµία. Χρηστάκης Δ. Νικόλας, Τό Βέλος τοῦ 

Ἀπόλλωνα, ἐκδ. ΚΑΚΤΟΣ, Ἀθήνα 2020. Vasilliadis Petros (ed), The Church in a period 

of Pandemic. Can the present pandenic crisis become a meaningbul storm for renewal in 

our Churches? CEMES Publications, Salonica 2020. 


