
 

Τὸ Πάσχα τοῦ 2021 ἠχοῦν ξεκάθαρα στ΄ αὐτιὰ μας τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ στὸν Πιλάτο, 
«καμία ἐξουσία δὲν θὰ εἶχες ἐπάνω μου ἂν δὲν σοῦ δινόταν ἀπὸ τοὺς οὐρανούς» . 

Ἃς θυμηθοῦμε τούτη τὴν ἔκφραση ὅσοι πρέπει καὶ ἃς δοῦμε τὴν ἐλπίδα ἐπάνω στὸ Σταυρό. 
στρατιώτης Β.Κ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ἡ συμμετοχή στη λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές ὁδηγίες γίνεται με κωδικό μετακίνησης 
5, μὲ χρήση ἀπολυμαντικοῦ, μὲ κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν μὲ διπλή προσωπίδα (μάσκα) καί ἀποστάσεις 
ἀνά 25 τ.μ γιὰ μόνο 20 άτομα.   

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ  

Ἀκολουθία Νυμφίου   

Δύο ἀκολουθίες ἀπόγευμα 4:30 & 6:30   
 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων,  

πρωὶ 8:00 – 9:30  

Ἀκολουθία Νυμφίου   
Δύο ἀκολουθίες ἀπόγευμα 4:30 & 6:30   
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων,  

πρωὶ 8:00 – 9:30   

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου  
Δύο ἀκολουθίες ἀπόγευμα 4:30 & 6:30   
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, 

 πρωὶ 8:00 – 9:30.  

 
Μυστήριο Ἁγίου Εὐχελαίου πρωὶ 11.00  
 

Ἡ ἀκολουθία Νιπτῆρος ἀπόγευμα 6:30  
Θὰ ἀκολουθήσει  

ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.        
 
 

 
 

 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 

Θεία Μετάληψη ἀπό τίς 7:00  

Θεία Λειτουργία, πρωὶ 8:00 - 9:30  
Σύντομη τελετὴ ἐξόδου Ἐσταυρωμένου 10.00  
Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν, 12 Εὐαγγέλια,  

δύο ἀκολουθίες ἀπόγευμα 2.00 & 5:00. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
Μεγάλες  Ὧρες - Ἀποκαθήλωση,  
πρωὶ 8:00 - 11:00 Στὴ συνέχεια θὰ ψαλλεῖ 

Τρισάγιο γιὰ τοὺς ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ.   
Ἀκολουθία τοῦ  Ἐπιταφίου, 

δύο ἀκολουθίες ἀπόγευμα 3.00 & 6:00    

 
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ   

Θεία Μετάληψη, πρωὶ 6:30 – 8:30.   

Θεία Λειτουργία πρωὶ ὥρα 7:30   
Τό ἀπόγευμα 8:00 κτυποῦν οἱ καμπάνες, 
ψάλλεται παννυχίδα, ἁφὴ Ἁγίου Φωτὸς καὶ  

στὶς 9:00 ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως & Θεία 
Λειτουργία.   
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ   
Τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, ὄρθρος καὶ Ἀναστάσιμη 

Θεία Λειτουργία πρωί 08:00 
Β΄ Θεία Λειτουργία στόν Ἁγιο Νεκτάριο 9:30  
 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ἀπόγευμα 7:00   

 

 
 

Ἔτος 18ο Φύλλο 31ο 
25 Απριλίου 2021   

 

Β ΄ΕΚΔΟΣΗ   



 

Ἔκ τῆς ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 3041 τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20.4.2021, 

 για τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα 
 

1) Κατά τήν εἴσοδο στόν Ἱερό Ναό πρέπει νά ἐφαρμόζεται, μέ τήν ἐπιτήρηση εἰδικῶς 

ἐξουσιοδοτηθέντος ἐπί τούτῳ προσώπου, ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως τῶν δύο (2) μέτρων μεταξύ τῶν 
πιστῶν. Ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά εἶναι σύμφωνη μέ τήν ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) 
προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ 

τους, μέ μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό πιστῶν τά ἑκατό (100) πρόσωπα. …  
2) Οἱ πιστοί, κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό, ὑποχρεοῦνται νά φοροῦν διπλό 
προστατευτικό κάλυμμα προσώπου (μάσκα ὑφασμάτινη καί χειρουργική) ἤ μονή μάσκα τύπου Ν95, 

τήν ὁποία θά ἀφαιροῦν μόνο γιά τήν Θεία Μετάληψη. Ἐάν κάποιος πιστός κατά τήν διάρκεια τῆς 
παραμονῆς του στόν Ἱερό Ναό παρουσιάσει συμπτώματα ἀσθενείας, ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεση καί ἀσφαλής 

ἀπομάκρυνσή του ἤ, ἐφ’ ὅσον τοῦτο δέν εἶναι δυνατόν, ἡ ἀσφαλής μετακίνησή του σέ αὐτοτελῆ 
χῶρο, μέ σκοπό νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπαφή του μέ ἄλλα πρόσωπα. Πρός ἀντιμετώπιση τέτοιου εἴδους 
φαινομένων, κρίνεται ὑποχρεωτική ἡ πρόβλεψη γιά τήν ὕπαρξη καταλλήλου χώρου (π.χ. γραφεῖο, 

χῶρος στό πνευματικό κέντρο κ.λπ.) μέ ἐπαρκῆ ἐξαερισμό, ὅπου θά ὑπάρχουν μάσκες, χαρτομάνδηλα, 
πλαστική σακούλα γιά τήν ἀπόρριψη ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ καί ἀντισηπτικό διάλυμα χειρῶν.  
4) Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ὁ ἀριθμός τῶν προσελθόντων πιστῶν ὑπερβαίνει τόν ἐπιτρεπόμενο 

γιά τούς εἰσερχομένους στούς Ἱερούς Ναούς, οἱ πιστοί δύνανται νά παραμένουν στόν προαύλιο χῶρο 
προσευχόμενοι καί τηρῶντας ὑποχρεωτικῶς ἀπόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους καί 
ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐπιφανείας, ἀφοῦ θά ἔχουν τεθεῖ σέ λειτουργία τά ἐξωτερικά μεγάφωνα τῶν Ἱερῶν 

Ναῶν, στό προβλεπόμενο ἐπίπεδο ἐκπομπῆς ἤχου. ...  
5) Στίς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά τοποθετηθοῦν ἀντισηπτικά/ἀπολυμαντικά γιά τήν ὑποχρεωτική 
ἀπολύμανση τῶν χειρῶν ὅλων τῶν εἰσερχομένων, ἐνῶ σέ ἐμφανές σημεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ θά 

τοποθετηθεῖ καί ὁ προβλεπόμενος ἀναγκαῖος ἐξοπλισμός ὑγιεινῆς (χαρτομάνδηλα, χάρτινες πετσέτες 
κ.λπ.).  
9) Ὁ φυσικός ἐξαερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν εἶναι ὑποχρεωτικός κατά τήν διάρκεια ὅλων τῶν Ἱερῶν 

Ἀκολουθιῶν…   
10) Κατά τήν προσέλευση στήν Θεία Μετάληψη, τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου καί ἄλλων εὐλογιῶν 

ἀπαιτεῖται, μέ εὐθύνη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, νά τηρεῖται μέ ἀκρίβεια ἡ προβλεπόμενη 
ἀπόσταση τῶν δύο (2) μέτρων μεταξύ τῶν πιστῶν.   
12) Ἡ Λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου θά πραγματοποιηθεῖ μόνο πέριξ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, δίχως τόν 

σχηματισμό πομπῆς ἀπό τούς πιστούς …  
13) Τήν Μεγάλη Πέμπτη καί τήν Μεγάλη Παρασκευή, ὁπότε παρουσιάζεται ἔντονη προσέλευση πιστῶν 
γιά τήν προσκύνηση τοῦ Ἐσταυρωμένου καί τοῦ Ἐπιταφίου, οἱ πιστοί θά προσέρχονται πρός 

προσκύνηση τηρῶντας μέ ἀκρίβεια τήν προβλεπόμενη ἀπόσταση τῶν δύο (2) μέτρων μεταξύ τους 
καί φορῶντας προστατευτική μάσκα. …   
14) Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θά τηρηθεῖ τό ἑξῆς Τυπικό: α) 8.10 μ.μ.: Ἔναρξη Ἀκολουθίας 

Παννυχίδος. β) 8.45 μ.μ.: «Δεῦτε λάβετε φῶς» ἀπό Ὠραίας Πύλης. γ) 9.00 μ.μ.: «Χριστός Ἀνέστη» 
(10 φορές) ἀπό τήν ἐξέδρα ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», ὁ Ἱερεύς 
εἰσέρχεται στόν Ἱερό Ναό, ἐνῶ οἱ ἱεροψάλτες ψάλλουν τό Δοξαστικό Τροπάριο τῶν Αἴνων 

«Ἀναστάσεως ἡμέρα», μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου θά ἀναγνωσθεῖ ἀπό Ὠραίας Πύλης ὁ Κατηχητικός 
Λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Στήν συνέχεια θά ψαλεῖ τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί 
κατόπιν αὐτοῦ θά ἀρχίσει ἀπ᾿ εὐθείας ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.  

17) Ὅσοι ἀπό τούς πιστούς ἀνήκουν σέ ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες (ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς 
πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, 
ἀνοσοκατεσταλμένοι) παρακαλοῦνται νά ἀποφεύγουν τήν ἔξοδο ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῶν, χάριν τῆς 

προστασίας τῆς ὑγείας τους. Οἱ ὑπεύθυνοι γιά τίς Ἐνορίες τους Ἱερεῖς ἔχουν εὐθύνη καί καθῆκον νά 
ρυθμίσουν τήν κατ᾿ οἶκον διακονία τῶν προαναφερθέντων.  

 


