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Πρόλογος 

Νικόλαος Ασπρούλης 
Nathaniel Wood 

 
Το τελευταίο διάστημα η ανθρωπότητα βιώνει μία πρω-

τόγνωρη κατάσταση. Η σταδιακή εξάπλωση της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού (COVID-19) προκάλεσε παγκόσμιο τρόμο και 
απελπισία, ενώ οδήγησε μέχρι στιγμής εκατοντάδες χιλιάδες 
συνανθρώπους μας στον θάνατο. Όχι μόνο η δημόσια υγεία, 
αλλά και η πολιτική, η οικονομία, οι εμπορικές συναλλαγές 
και προπάντων οι διανθρώπινες σχέσεις βρέθηκαν αντιμέτω-
πες με μία κρίση, η οποία θέτει εν αμφιβόλω και δοκιμάζει κά-
θε βεβαιότητα και ασφάλεια, ατομική, εθνική ή άλλη. Ο κορω-
νοϊός, αυτή η νέα μάστιγα που κατατρώει τις σάρκες της αν-
θρωπότητας, απειλώντας κάποτε το ίδιο το ανθρώπινο είδος, 
κατέστησε αναγκαία τη λήψη μέτρων που σε άλλη περίπτωση 
δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς από εμάς που ζούμε 
και αναπνέουμε, ειδικά στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημο-
κρατίες. Πλήρης αποκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα 
στο σπίτι, αυστηρά ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασίας, 
αναγκαστική κοινωνική αποστασιοποίηση ήταν μερικά μόνο 
από τα μέτρα που έλαβαν σε παγκόσμιο επίπεδο οι κυβερνήσεις 
ώστε να αποτρέψουν ή να περιορίσουν, άλλοτε με μεγαλύτερη 
επιτυχία (όπως στην Ελλάδα), και άλλοτε με μικρότερη, τη θα-
νατηφόρα διασπορά του ιού, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας, τους χρόνια 
ασθενείς, αλλά συχνά και νεότερους σε ηλικία και παιδιά. Ε-
πρόκειτο για μία κρίση, η οποία κατέδειξε στην πράξη, ότι η 
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παγκοσμιοποίηση δεν είναι κάποιο θεωρητικό ή ιδεολογικό 
κατασκεύασμα που προήλθε από το μυαλό λίγων ανθρώπων, 
οι οποίοι δήθεν κινούν τα νήματα της ανθρωπότητας, αλλά η 
ίδια η πραγματικότητα που ζούμε, το δικό μας παγκόσμιο χω-
ριό, όπου ό,τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του πλανήτη, γρήγο-
ρα θα κτυπήσει την πόρτα μας. Σε πείσμα κάθε είδους εθνικι-
σμού και ύψωσης τειχών, η πανδημία του κορωνοϊού έδειξε 
ότι τα σύνορα, δεν είναι παρά ανθρώπινες κατασκευές που τε-
λικά δεν μπορούν να μας προστατέψουν από έναν πραγματικό 
εχθρό που απειλεί την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Και η θρη-
σκευτική πίστη, οι χριστιανικές Εκκλησίες, η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία ειδικότερα, τι ρόλο έπαιξαν ή μπορούν άραγε να παίξουν 
στο μέσον αυτής της τραγικής και δυσοίωνης κατάστασης; 

Σε ό,τι αφορά την Εκκλησία μας, φαίνεται ότι για μία α-
κόμη φορά βρέθηκε απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει έγκαιρα 
και αποτελεσματικά έναν εχθρό, ο οποίος δεν απειλεί κάποιους 
λίγους ή ένα μέρος του πληθυσμού ή του πλανήτη, αλλά είναι 
απειλή για κάθε άνθρωπο που ζει πάνω στη γη. Η Ορθοδοξία, 
επαναπαυμένη, έχοντας επιβιβαστεί εδώ και πολλούς αιώνες 
στο άρμα μιας μετα-ιστορικής, εξωκοσμικής θεώρησης της 
Iστορίας, αδυνατεί, όπως απέδειξε τρανώς η παρούσα συγκυρί-
α, να αντιμετωπίσει με νηφαλιότητα και κυρίως με προσφυγή 
στην πλούσια παράδοσή της την κρίσιμη αυτή συγκυρία, προ-
τείνοντας λύσεις που θα ενισχύσουν θεολογικά και ποιμαντικά 
τους πιστούς της, θα προσφέρουν μήνυμα ελπίδας και εμπιστο-
σύνης στον Κύριο της Ιστορίας, ο οποίος νίκησε τον θάνατο και 
μας προσφέρει απλόχερα την αιώνια ζωή. Αποφεύγοντας κά-
ποτε να διατυπώσουν άμεσα κάποια επίσημη θέση, ή να έχουν 
την πρωτοβουλία των κινήσεων, οι Ορθόδοξες Eκκλησίες (η 
θεσμική έκφραση) στις περισσότερες περιπτώσεις σύρθηκαν να 
εφαρμόσουν τα μέτρα που έλαβαν οι εθνικές κυβερνήσεις, γε-
γονός που οδήγησε στην άποψη ότι η Εκκλησία υποτάσσεται, 
χωρίς αντίσταση στον καίσαρα, στην κρατική εξουσία, αδυνα-
τώντας να ορθώσει το ανάστημά της, να αντισταθεί σε έναν, 
όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «νέο διωγμό των χριστιανών 
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ή του Χριστιανισμού», ή σε μία «αντι-χριστιανική συνωμοσία» 
από την πλευρά της Δύσης (όπως στην περίπτωση λ.χ. της Εκ-
κλησίας στη Μολδαβία), η οποία σκοπό είχε να πλήξει την αυ-
θεντική πίστη. Το κλείσιμο των ιερών ναών, η απαγόρευση 
των ακολουθιών, ειδικά στη δύσκολη συγκυρία της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής και του Πάσχα, και κατεξοχήν ο τρόπος μετά-
δοσης της Θείας Κοινωνίας (με επίκεντρο τη χρήση της λαβί-
δας/κοχλιαρίου) αποτέλεσαν αιτία πολέμου για εκείνους από 
τους πιστούς (;), ιεράρχες, κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι 
επέλεξαν μία πολεμική στάση, ξιφουλκώντας ενάντια σε έναν 
αόρατο εχθρό που επιβουλεύεται την Ορθοδοξία, την πολεμάει 
και επιχειρεί να ακυρώσει ή αλλοιώσει την πατροπαράδοτη 
πίστη του λαού. Η συχνή αδράνεια ή αμφισημία της θεσμικής 
Εκκλησίας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις (παρά το γεγονός ότι 
υπήρξαν και εγκρατείς ιεράρχες και θεολόγοι, που αντιστάθη-
καν σε αυτό το είδος εκκλησιαστικού λαϊκισμού, επιχειρώντας 
με θεμελιωμένο λόγο να ερμηνεύσουν συμπονετικά την πα-
ρούσα κατάσταση, προσφέροντας παρηγοριά στον αναγκεμένο 
και φοβισμένο άνθρωπο) εξέθρεψε και συχνά ενίσχυσε, άλλοτε 
περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο, τέτοια φαινόμενα φονταμε-
νταλισμού, ώστε κάθε ιστορικά και θεολογικά θεμελιωμένη 
γνώμη και άποψη, διατυπωμένη από έγκριτες φωνές, να αντι-
μετωπίζεται ως προπαγάνδα εναντίον της γνήσιας πίστης και 
παράδοσης, χωρίς καν να γίνεται προσπάθεια για διάλογο. Η 
κρίση του κορωνοϊού με τις προκλήσεις που έθεσε σε όλα τα 
επίπεδα (λ.χ. κείμενα του παρόντος τόμου εξετάζουν τις οικο-
νομικές επιπτώσεις του φαινομένου), ανέδειξε δυστυχώς τη 
θεολογική και ποιμαντική ένδεια των κατά τόπους Ορθόδοξων 
Εκκλησιών, αλλά πρωτίστως ανέδειξε την ανάγκη αναζήτησης 
ερμηνευτικών κριτηρίων, με βάση τα οποία η θεολογία, ως η 
προφητική φωνής της Εκκλησίας, θα μπορέσει να αξιολογήσει, 
να αποτιμήσει και να ερμηνεύσει την παρούσα συνθήκη, προ-
βάλλοντας, μέσα από τον πλούτο της αποστολικής και πατερι-
κής της παράδοσης, τις προτάσεις εκείνες που μπορούν όντως 
να αποτελέσουν σωτηριώδες βάλσαμο όχι μόνο για την υπαρ-
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ξιακή αντιμετώπιση του COVID-19 αλλά και παρακαταθήκη 
για την αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων. Η Εκκλησία και η 
θεολογία, αντλώντας τον λόγο και τον τρόπο του είναι τους 
από τα έσχατα, καλούνται στη συγκυρία αυτή να διαμορφώ-
σουν ένα ήθος, ένα πρότυπο ζωής που πάνω από όλα θα σέβε-
ται τον ίδιο τον Δημιουργό, ο οποίος έχει προσφέρει το δώρο 
της ζωής απλόχερα. Η Ευχαριστία, η κατεξοχήν συστατική 
πράξη της Εκκλησίας και όχι μία ακόμη κοινωνική ή μαγική 
εκδήλωση, καλείται να προσφέρει στον Θεό και Πατέρα, δι’ 
Υιού εν Αγίω Πνεύματι, τα δώρα της κτίσης, ώστε να τα μετα-
μορφώσει σε αντίδωρο αιώνιας ζωής, προσφέροντας έτσι μια 
πρόγευση στον χειμαζόμενο κόσμο της ερχόμενης βασιλείας. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο θάνατος και το κακό, η μόλυνση από 
τον ιό, έχουν πάψει ή θα πάψουν μέχρι την τελική κρίση να 
μας επηρεάζουν ή να καθορίζουν τη ζωή μας. Ο Λάζαρος ανα-
στήθηκε από τον Κύριο σύμφωνα με την ευαγγελική αφήγηση, 
παρόλα αυτά πέθανε εκ νέου. Η φθορά συνιστά συστατικό 
στοιχείο της εκ του μηδενός δημιουργίας ολάκερης της κτίσης, 
και αυτή, αν και μπορεί υπό προϋποθέσεις να ανασταλεί, δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να παραβλέπεται ή να υποτιμάται, 
ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ακεραιότητα και την υγεία 
του κάθε ανθρώπινου προσώπου. Σε τελική ανάλυση, εκείνο 
που πραγματικά περιμένει ο Θεός από εμάς, ειδικά μάλιστα σε 
έκτακτες συνθήκες, είναι «έλεος και όχι θυσία». 

Ο παρών τόμος έρχεται ακριβώς να καλύψει αυτή την α-
νάγκη. Αφήνοντας πίσω τη στείρα αντιπαλότητα και ανούσια 
σκιαμαχία, οι συγγραφείς του τόμου, επιφανείς ιεράρχες, κλη-
ρικοί και λαϊκοί θεολόγοι και στοχαστές, προερχόμενοι από 
διαφορετικά πλαίσια και τόπους, επιχειρούν μία πρώτη, δυνα-
μική, ωστόσο βαθιά θεολογική, αποτίμηση της παρούσας κατά-
στασης, προσφέροντας συχνά υλοποιήσιμες προτάσεις θεμελι-
ωμένες στη μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας μας, με κατε-
ξοχήν έμφαση στην προσωπική ετερότητα, την υγεία, την προ-
στασία της ατομικής ύπαρξης, κάποτε ακόμη και εις βάρος του 
σωματειακού χαρακτήρα της εκκλησιαστικής μας ύπαρξης. Οι 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ | 15 
 

έκτακτες καταστάσεις απαιτούν ριζικές αποφάσεις. Κι όλα αυ-
τά εν όψει ενός κινδύνου που δεν κάνει διακρίσεις ούτε αφή-
νει περιθώριο για δεύτερες σκέψεις ή καθυστερήσεις. 

Τα περισσότερα από τα κείμενα που περιλαμβάνει ο ανά 
χείρας τόμος δημοσιεύτηκαν στο διαδικτυακό φόρουμ Public 
Orthodoxy (Δημόσια Ορθοδοξία), καταρχάς στα αγγλικά, αλλά 
και σε ελληνική και άλλες μεταφράσεις. Ευχαριστούμε από το 
βήμα αυτό τους υπευθύνους της Δημόσιας Ορθοδοξίας, Αριστο-
τέλη Παπανικολάου [Aristotle Papanikolaou] και Γιώργο Δη-
μακόπουλο [George Demacopoulos], καθηγητές και συν-
διευθυντές του Ορθόδοξου Χριστιανικού Κέντρου στο Πανεπι-
στήμιο του Fordham (Νέα Υόρκη), τους συγγραφείς που έδω-
σαν χωρίς δεύτερη σκέψη την άδεια για τη δημοσίευση των 
κειμένων στην παρούσα έκδοση, και ασφαλώς τον συνοδοιπό-
ρο φίλο Παντελή Καλαϊτζίδη, Διευθυντή της Ακαδημίας Θεο-
λογικών Σπουδών Βόλου, που πίστεψε στην αναγκαιότητα μί-
ας τέτοιας πρωτοβουλίας, τον Μάριο-Κυπαρίσση Μώρο για την 
φιλολογική επιμέλεια και τον Κωστή Δρυγιανάκη για την 
πλαισίωση της σχετικής διαδικασίας. Κάποια από τα κείμενα 
αναφέρονται στον τρόπο που συγκεκριμένες Ορθόδοξες Εκ-
κλησίες (λ.χ. Ρωσία) αντιμετώπισαν την πρόκληση του κορω-
νοϊού, ενώ τα πιο πολλά προσφέρουν θεολογικά και ποιμαντι-
κά εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούσε ο ανα-
γνώστης να διαμορφώσει μόνος του μία ορισμένη στάση στην 
παρούσα συγκυρία. Στο επίμετρο του βιβλίου αναδημοσιεύο-
νται τα κείμενα του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου, του π. 
Αθανασίου Καρατζογιάννη και του Μητροπολίτη Νιγηρίας Α-
λεξάνδρου, τα οποία καταπιάνονται πιο συγκεκριμένα με την 
ελληνική πραγματικότητα, προσφέροντας ένα φως ελπίδας και 
προοπτικής. Ευχαριστούμε και αυτούς για την άδεια να συμπε-
ριλάβουμε τις κρίσιμες παρεμβάσεις τους στον παρόντα τόμο. 
Ελπίζουμε ότι η επιλογή των κειμένων που δημοσιεύονται εδώ 
θα συμβάλει στον σοβαρό διάλογο και την αναζήτηση των ερ-
μηνευτικών εκείνων κριτηρίων που θα καταστήσουν όλους 
μας αρκετά ασφαλείς από τα πυρά των συνωμοσιολογικών 
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θεωριών και των φονταμενταλιστικών ομάδων. Τελικά, οι 
χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν από τον κορωνοϊό δεν είναι 
ένα ακόμη ψέμα της παγκοσμιοποίησης αλλά μια τραγική 
πραγματικότητα.  

 
Οι επιμελητές 

Νικόλαος Ασπρούλης-Nathaniel Wood 
Εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, Μάιος 2020 
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