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Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα
Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και όλους τους ευλαβείς
χριστιανούς  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Είμαι βέβαιος, ότι όλοι σας σκέφτεσθε το πρόβλημα του κορονοϊού.  Δεν έχω
μέχρι τώρα εκφράσει καμμία ιδέα,  διότι περίμενα τις ενέργειες, στο θέμα αυτό,
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και της περί
Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Σήμερα ήλθε ανακοινωθέν το οποίο με πολύ
σεβασμό προς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αλλά και αγάπη προς όλους τους
χριστιανούς, το στέλνω και παρακαλώ άπαντες να ακολουθήσουν τις συνετές
αυτές οδηγίες.

Προσεύχομαι ο Θεός σύντομα να μας απαλλάξει απ΄αυτή τη δοκιμασία. Παρακαλώ
να συνεχίσετε την Μ. Σαρακοστή με πίστη και ευλάβεια, ώστε να απολαμβάνετε
πνευματική ανάταση και με υγεία και χαρά να φθάσουμε όλοι να προσκυνήσουμε
τα Άγια Πάθη του Χριστού μας και να γιορτάσουμε την Ανάστασή Του.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Communique

The Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate, convened under the
presidency of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, and among
other issues, thoroughly deliberated upon the facts about the COVID-19 (Corona)
virus and in a spirit of pastoral responsibility, highlights the following:

1) Despite the seriousness of the situation, prudence, patience, and the
avoidance of panic are advised.

2) The Church has shown and continues to show respect to medical science.
Thus, the Church encourages all the faithful to adhere to the official directives of
both the World Health Organization and the pertinent pronouncements and legal
regulations issued by the civil authorities of their respective countries.

3) The Ecumenical Patriarchate expresses its gratitude to all those working self-
sacrificially in every health sector—medical, nursing, and research—in order that
this new pandemic be confronted and treated.

4) The Holy Great Church of Christ knows from the experience of its two-
thousand-year-old journey that Holy Communion is “the antidote to death” and
remains firm in the Orthodox teaching regarding the Holy Eucharist.

5) It is considered self-evident that faith in God, as transcendence of human
reason and not as its abolition, along with prayer strengthen the spiritual struggle
of every Christian. Therefore, the Mother Church of Constantinople urges its
spiritual children throughout the world to intensify their petitions, so that,
through God’s support and illumination, this contemporary tribulation may be
overcome.

11 March 2020
From the Chief Secretariat
of the Holy and Sacred Synod
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Ανακοινωθέν

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνήλθε υπό τήν
προεδρεία της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου και μελέτησε διεξοδικώς, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα του ιού
Covid-19 (κορωνοϊού), με αίσθημα δε ποιμαντικής ευθύνης, επισημαίνει τα εξής:

α) Παρά τη σοβαρότητα της καταστάσεως συνιστάται σύνεση, υπομονή και
αποφυγή εκδηλώσεων πανικού.

β) Η Εκκλησία μας σεβόταν και σέβεται την ιατρική επιστήμη. Γι΄αυτό προτρέπει
όλους τους πιστούς να εναρμονίζονται προς τις υγειονομικές οδηγίες τόσο του
Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας όσο και προς τις σχετικές υποδείξεις και
νομοθετικές διατάξεις των κατά τόπους Κρατών.

γ) Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάζονται
με αυτοθυσία σε κάθε τομέα υγείας, ιατρικό, νοσηλευτικό και ερευνητικό,
προκειμένου να αντιμετωπισθεί και να θεραπευθεί η νέα αυτή πανδημία.

δ) Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, γνωρίζει εμπειρικώς μέσα από τη δισχιλιετή
πορεία της, ότι η Θεία Κοινωνία είναι “αντίδοτον του μη αποθανείν” και μένει στη
μέχρι τώρα Ορθόδοξη διδασκαλία περί της Θείας Μεταλήψεως.

ε) Αυτονόητο θεωρείται, ότι η πίστη στο Θεό, ως υπέρβαση και όχι ως κατάργηση
της ανθρώπινης λογικής, καθώς και η προσευχή ενισχύουν τον πνευματικό αγώνα
του Χριστιανού. Ως εκ τούτου, η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως
προτρέπει τα ανά τον κόσμον πνευματικά της παιδιά να εντείνουν τις προσευχές
τους ώστε με την ενίσχυση και τον φωτισμό του Θεού να ξεπερασθεί και αυτή η
σύγχρονη δοκιμασία.

11 Μαρτίου 2020
Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
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