Αγαπητοί μας εν Κυρίω,
Δια του παρόντος θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σας σχετικά με
διάφορες ανυπόστατες φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ότι η απειλή του
κορονοϊού είναι δήθεν ψέμα και συνεπώς τα προστατευτικά μέτρα είναι δήθεν
περιττά και περιοριστικά της ατομικής μας ελευθερίας.
Ο κορονοϊός COVID19 συνιστά πραγματική επιδημική απειλή και σκοτώνει, όπως
δείχνουν τα καθημερινά επίσημα στοιχεία.
Είναι πολύ επικίνδυνο να μην υπακούμε στις εντολές της κυβέρνησης και να μην
τηρούμε τα μέτρα προστασίας γιατί θα είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο για τον κίνδυνο
στην δική μας υγεία αλλά και για το κακό που θα προκαλέσουμε στους άλλους από
τον δικό μας εγωισμό.
Οι εντολές της Κυβέρνησης, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής πρέπει να τηρούνται απολύτως και εμείς πρέπει να δίνουμε το καλό
παράδειγμα τήρησης των προστατευτικών μέτρων σε όλους όσοι φέρονται ανώριμα
και επικίνδυνα για το κοινωνικό σύνολο.
Συνεπώς μην δίνετε βάση σε ανυπόστατες φήμες και μην διαδίδετε άμεσα ή
έμμεσα τέτοια επικίνδυνα για σας και τους πλησίον σας μηνύματα. Βοηθείστε ώστε
να πεισθούν κυρίως οι νέοι ότι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα ως ώριμοι
πολίτες προς το κοινωνικό σύνολο.
Εκ της Πρωτοσυγκελλίας της Αρχιεπισκοπής

Beloved in the Lord,
We draw your attention to various unfounded rumours circulating on the internet that
the threat of the coronavirus is a so-called lie and therefore protective measures are
supposedly unnecessary and
restrictive of our personal freedom.
The Coronavirus pandemic (COVID19) poses a real threat and, as official figures
show, claims many lives daily.
It is indeed very dangerous not to obey the government's guidelines and observe and
implement these protective measures because we are responsible not only for the
danger to our own health but also for the
harm we cause to others by our own selfishness.
The guidelines given to us by the government, the Ecumenical Patriarchate and the
Archdiocese must be observed to the letter. We must set a good example, fully
implementing these protective measures
to all those who behave irresponsibly and pose a potential threat to wider society.
Therefore, please disregard these unfounded rumors and do not help the spread of

such dangerous messages directly or indirectly. Help to convince young people in
particular that they should behave
responsibly as mature citizens for the greater good of our society.
From the Office of the Chancellor

