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Με περιορισμούς ανοιχτοί οι Ναοί μέχρι την
Κυριακή των Βαΐων – Τι αναμένεται για Μεγάλη
Εβδομάδα και Πάσχα
/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους πιστούς μετά την έκδοση του ΦΕΚ το οποίο
θέτει τους περιορισμούς για τον Εκκλησιασμό κατά την «Βουβή» εβδομάδα, το
Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων. Οι αυστηροί περιορισμοί που
ίσχυαν την προηγούμενη εβδομάδα δεν άλλαξαν, επιτρέποντας σε ελάχιστους
πιστούς να μπορούν να μπορούν να προσεγγίσουν τους Ναούς, αφού το όριο των
20 ατόμων είναι δεσμευτικό.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που τίθεται σε ισχύ από το πρωί της Δευτέρας 19 Απριλίου,
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κατάστασης της εκάστοτε περιοχής επιτρέπονται για τις μέρες Τετάρτη,
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η τέλεση των Ακολουθιών με την παρουσία ενός
πιστού ανά 25 τ.μ. με ανώτατο όριο ταυτόχρονης παρουσίας τους 20 πιστούς.
Για τους Ιερούς Ναούς που βρίσκονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου «κόκκινο»
οι Ακολουθίες μπορούν να τελούνται και τις υπόλοιπες ημέρες με ανώτατο όριο τα
9 άτομα ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου οι Ακολουθίες τις υπόλοιπες
ημέρες τελούνται κεκλεισμένων των θυρών αποκλειστικά από τον θρησκευτικό
λειτουργό.
Συνεδριάζει η ΔΙΣ
Συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιήσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Ε
κκλησίας της Ελλάδος εντός της εβδομάδας με θέμα συζήτησης τα μέτρα για την
Μεγάλη Εβδομάδα και την εβδομάδα της Διακαινησίμου όπως ανακοινώθηκε κατά
την προηγούμενη συνεδρίαση στις 7 Απριλίου 2021.
Παρακολουθήστε το βίντεο με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα
να εκφωνεί το Δελτίο Τύπου της ΔΙΣ στην κάμερα του Πρακτορείου Ορθοδοξία
(ope.gr):

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνήλθε χθες και σήμερα, 6 και 7 Απριλίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την
Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερωνύμου. Η ΔΙΣ απεφάσισε την συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, ως προς την
εξεύρεση της καλύτερης λύσης για την λειτουργία όλων των Ιερών Ναών και των
Ιερών Μονών, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος
καθώς και της Διακαινησίμου, τηρουμένων των απαραιτήτων υγειονομικών
μέτρων. Επιπλέον η ΔΙΣ ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα
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ζητήματα. Τέλος, η ΔΙΣ απεφάσισε να συνέλθει εκ νέου για τον μήνα Απρίλιο, την
εβδομάδα προ της Κυριακής των Βαΐων.
Η ΔΙΣ απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας κατά το οποίο ζητά να μη
ζήσουν οι πιστοί παρόμοιες εμπειρίες με την περσινή χρονιά ενώ τονίζεται ότι
πρέπει να υπάρχει διάλογος και συνεργασία. Η Εκκλησία ζητά περισσότερους
πιστούς στους Ναούς με τήρηση των μέτρων ενώ όπως αναφέρει και η ανακοίνωση
του Δελτίου Τύπου θα συνεργαστούν με τους αρμόδιους για την εξεύρεση της
καλύτερης λύσης για την λειτουργία των Ναών και των Μοναστηριών.
Ανησυχία και για την απαγόρευση της κυκλοφορίας
Ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του ωραρίου έδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος την Παρασκευή 16 Απριλίου μιλώντας στην εκπομπή του
τηλεοπτικού σταθμού ΜΕΓΚΑ «κοινωνία ώρα MEGA» : «Οι Ακολουθίες, ιδιαίτερα
την Μ. Πέμπτη και την Μ. Παρασκευή, επεκτείνονται μέχρι αργά το βράδυ. Το όριο
της ενάτης βραδινής είναι δεσμευτικό, διότι δεν μας επιτρέπει την τέλεση
περισσότερων Ακολουθιών». Αφού περιέγραψε την εικόνα που αντικρίζει κανείς,
κάθε απόγευμα και βράδυ, στις κατάμεστες από κόσμο πλατείες των Εκκλησιών,
παρατήρησε ότι «πρέπει το βράδυ του Μ. Σαββάτου να γίνουν όλα σύμφωνα με την
τάξη της Εκκλησίας διότι, αν μεταφερθεί η τελετή της Αναστάσεως νωρίτερα, θα
επικρατήσει χάος. Γι’ αυτό, πρέπει να δοθεί μεγάλο βάρος στο ζήτημα του
ωραρίου, σε συνεννόηση με την Ιερά Σύνοδο».
Ερωτηθείς για την περιφορά του Επιταφίου, σημείωσε ότι «προφανώς δεν μπορεί
να γίνει με τον τρόπο που ξέρουμε και θέλουμε, αλλά θα μπορούσε να γίνει μία
σύντομη περιφορά πέριξ του Ναού, καθότι θα αξιοποιήσουμε τους υπαίθριους
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Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα του ωραρίου των
Ακολουθιών. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Κατανοούμε πλήρως το
πρόβλημα, αλλά πρέπει να διευκολυνθούμε, ώστε να μην επικρατήσει κατάσταση

που θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος επισήμανε, ακόμα μια φορά, την ολόθυμη συνεργασία της
Εκκλησίας στον αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θύμισε την
υπεύθυνης στάση Της στο ζήτημα του εμβολιασμού, μίλησε για την υπευθυνότητα
Κληρικών και Ιεροψαλτών, κατά την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών και κάλεσε
όλους «να γιορτάσουμε Πάσχα αληθινό, με τρόπο που να μη βλάψουμε κανένα
συνάνθρωπό μας».
Διαβάστε – «Να δοθεί βάρος στο ζήτημα του ωραρίου την Μ. Εβδομάδα»
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