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Αν και οι επιστήµονες µάς είχαν προειδοποιήσει, ο κορωνοϊός (Covid-
19) µάς ξάφνιασε και µας βρήκε εντελώς απροετοίµαστους να 
αντεπεξέλθουµε στις πολλαπλές δυσκολίες που δηµιούργησε. Για να 
µπορέσουµε να διαχειριστούµε σωστά τις περίπλοκες καταστάσεις - 
απόρροια αυτής της πανδηµίας, είναι σηµαντικό να παραµείνουµε σε 
εγρήγορση, έχοντας ταυτόχρονα διάκριση. Επίσης, θα πρέπει να 
είµαστε προσεκτικοί, ώστε να µη δραµατοποιήσουµε την παρούσα 
κατάσταση, στιγµατίζοντας όσους µε ποικίλους τρόπους έχουν 
επηρεαστεί από αυτήν, είτε πρόκειται για ασθενείς, είτε για τους 
ανθρώπους που φροντίζουν τους ασθενείς. 
Η πρώτη αντίδραση σε οποιανδήποτε ασθένεια απειλεί τη ζωή µας 
είναι ο φόβος και η απόγνωση. Όταν σε αυτά τα συναισθήµατα 
εµπλέκεται και η αγωνία µας για το άγνωστο, τότε ο φόβος γίνεται 
εντονότερος και η απόγνωση κατακλύζει τον νου µε σενάρια που 
ξεπερνούν κάθε πραγµατικότητα. Ένας από τους µεγαλύτερους 
κινδύνους που αντιµετωπίζουµε τώρα, επακόλουθο του Covid-19, 
είναι ο αδάµαστος φόβος που προκάλεσε ακραίες αντιδράσεις – από 
παράνοια µέχρι και βία, από ψυχαναγκαστική συµπεριφορά µέχρι 
ανευθυνότητα. 



Η σύγκρουση µεταξύ επιστήµης και θρησκείας έχει φτάσει στο 
έπακρο, όπως ποτέ άλλοτε. Το κλείσιµο των εκκλησιών και οι 
περιορισµοί που τέθηκαν στις ακολουθίες συνέβαλαν σε αυτή τη 
διαµάχη. Αυτό που µας κάνει να νιώθουµε θλίψη, αν όχι ντροπή, 
είναι το γεγονός πως πολλοί κληρικοί πυροδότησαν την κατάσταση 
αυτή, ενισχύοντας τις διαφωνίες και τις διαµάχες. 
Στην αρχή της πανδηµίας κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε και να 
διαχειριστούµε τη µοναξιά ως συνέπεια της καραντίνας που µας 
επιβλήθηκε και να αξιολογήσουµε την ικανότητα των 
επαγγελµατιών υγείας να παράσχουν την κατάλληλη ιατρική 
φροντίδα. Τώρα, καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε όχι µόνο τον 
φόβο, που συνεχίζει να υφίσταται, αλλά και τον θυµό που κατέλαβε 
τους ανθρώπους στις κοινωνίες όλου του κόσµου. Έχουµε επίσης να 
αντιµετωπίσουµε την ανασφάλεια που νιώθουµε σχετικά µε το 
µέλλον σε διάφορους τοµείς – από την οικονοµική αστάθεια έως την 
κοινωνική και οικογενειακή διαταραχή. Εν µέσω όλων αυτών των 
προκλήσεων, καλούµαστε να κοµίσουµε µια αίσθηση αρµονίας. Η 
αρµονία, µε τη χριστιανική της έννοια, σηµαίνει το να είναι κανείς 
συµφιλιωµένος µε τον Θεό, µε όσους τον περιβάλλουν και µε τον 
εαυτό του. Ακόµα δε περισσότερο σηµαίνει να είµαστε ενωµένοι εν τη 
αγάπη του Πατρός, µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος διά του Ιησού 
Χριστού. 
Μόνο στην αρµονία µπορούµε να βρούµε µια αίσθηση αλληλεγγύης. 
Μια αλληλεγγύη που δεν διακρίνει τους ανθρώπους σε αυτούς που 
προσβλήθηκαν και σε αυτούς που δεν προσβλήθηκαν από τον ιό, σε 
όσους είναι ή δεν είναι φορείς, σε όσους είναι ή δεν είναι κοινωνικά 
και οικονοµικά αδικηµένοι. Η αλληλεγγύη οικοδοµεί γέφυρες 
επικοινωνίας και διευκολύνει τη συνεργασία – την απαραίτητη πλέον 
συνεργασία µεταξύ Εκκλησίας και επιστήµης, µε τη συµµετοχή των 
επαγγελµατιών υγείας και όλων όσων εργάζονται στον χώρο της 
Υγείας γενικότερα. Αλληλεγγύη σηµαίνει να συµπάσχεις µε τον 
άλλο, να συµµετέχει ο ένας στον πόνο του άλλου. Η αλληλεγγύη µάς 
δίνει τη δυνατότητα να αγγίξουµε ο ένας τον άλλο όντας απλοί 
άνθρωποι δηµιουργηµένοι από τον Θεό και να προσφέρουµε 
ανακούφιση στον πόνο. Μόνο µε αυτό το είδος αλληλεγγύης θα 
καταφέρουµε να εξοβελίσουµε τους φόβους µας και να 
κατευνάσουµε τον θυµό µας. Η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον 
και ο ελεήµων ανήρ µακροθυµεί (Ιωάν. Α΄ 4:18, Παροιµ. 19:11). 



Ο Covid-19 εισήγαγε πολλές άγνωστες έννοιες και συµπεριφορές 
στον κόσµο µας. Θα πρέπει όµως να θυµόµαστε πως πάντοτε θα 
υπάρχει µια άγνωστη παράµετρος, µόνιµα στη ζωή µας. Αν όµως 
γνωρίζουµε ότι είµαστε ενωµένοι εν Αγίω Πνεύµατι και αφεθούµε 
στη Θεία Πρόνοια, θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε 
οποιανδήποτε δυσκολία προκύψει. 


