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Εκκλησία: Πώς προετοιμάζεται για το 
Πάσχα και τις κλειστές Θείες Λειτουργίες
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Ο Αρχιεπίσκοπος

Ιερώνυμος

έδωσε τον τόνο

αναφερόμενος

«στην ανάγκη να

παραμένουμε και

να

προσευχόμαστε

στα σπίτια μας

μετατρέποντάς

τα σε μικρές

Εκκλησίες»

Η Εκκλησία φαίνεται να προσαρμόστηκε στις κυβερνητικές αποφάσεις για τα περιοριστικά 

μέτρα που ισχύουν στους ναούς σε μία προσπάθεια μην υπάρχουν περιπτώσεις παραβίασης 

των μέτρων ενόψει Πάσχα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έδωσε τον τόνο αναφερόμενος «στην 

ανάγκη να παραμένουμε και να προσευχόμαστε στα σπίτια μας μετατρέποντάς τα σε μικρές Εκκλησίες».

Ενταση, ωστόσο, δημιουργήθηκε το πρωί της Κυριακής σε ναό της Πάτρας, καθώς, σύμφωνα 

με πληροφορίες, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας συγκεντρώθηκαν δεκάδες πιστοί, που 

έσπευσαν στο ναό μετά από πρόσκληση του ιερέα για να κοινωνήσουν και να λάβουν 

αντίδωρο. Αποτέλεσμα της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων ήταν να προκληθεί όξυνση 

των πνευμάτων, δεδομένου ότι πολλοί κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια αντιλαμβανόμενοι τι είχε 

συμβεί και διαμαρτύρονταν για την παρουσία της Αστυνομίας, ενώ άλλοι ζητούσαν από τους 

αστυνομικούς να απομακρύνουν τον κόσμο από την εκκλησία για να μην υπάρξει κίνδυνος 

μετάδοσης του κορωνοϊού.

Τελικά η ένταση τερματίστηκε με τους αστυνομικούς να επιδίδουν σε πολλούς από τους 

παρεβρισκόμενους πρόστιμα, καθώς δεν είχαν βεβαίωση εξόδου. Ακολούθησαν διευκρινίσεις 
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για αυτά που έγιναν στον ναό της Αγίας Τριάδος Πατρών από την οικεία Μητρόπολη, 

σύμφωνα με την οποία δεν τελέσθηκε θεία λειτουργία και ο ναός άνοιξε μόνο για ατομική 

προσευχή.

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της ΔΙΣ θα έχουμε Ανάσταση τα μεσάνυχτα της Τρίτης 26 

Μαΐου, ημέρα της απόδοσης της εορτής του Πάσχα, ενώ οι ακολουθίες της Μεγάλης 

Εβδομάδας θα γίνουν κανονικά αλλά κεκλεισμένων των θυρών για να τις παρακολουθήσουν οι 

πιστοί από την τηλεόραση ή διαδικτυακά. 

Η νέα ΚΥΑ θα προβλέπει Λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς πιστούς, κατά τη 

διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, λόγω των περιορισμών για τον κορωνοϊό, όπως άλλωστε 

αποφάσισε και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος από τις 12 Απριλίου Κυριακή των Βαίων.Επίσης, η Ιερά

Σύνοδος προτρέπει όλους τους πιστούς να παραμένουν στο σπίτι τους, όπως έχει διατάξει και η

πολιτεία.

Σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μίλησε για την δύσκολη περίοδο 

που διανύουμε, ενώ έκανε λόγο και για την απόφαση να ανασταλούν όλες οι Θείες Λειτουργίες 

και οι Ακολουθίες και να διεξάγονται χωρίς την παρουσία και την συμμετοχή πιστών 

χαρακτηρίζοντας συγκλονιστικό το γεγονός.
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