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Ανάσταση τα μεσάνυχτα της Τρίτης 26 Μαΐου, ημέρα της απόδοσης της εορτής του 

Πάσχα, αποφάσισε την Τετάρτη     σε τηλεδιάσκεψη η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Οι ακολουθίες της 

Μεγάλης Εβδομάδας θα γίνουν κανονικά αλλά κεκλεισμένων των θυρών για να τις 

παρακολουθήσουν οι πιστοί από την τηλεόραση ή διαδικτυακά.

Το βράδυ της 26ης προς 27 Μαίου θα τελεσθεί στους ναούς η πανηγυρική αναστάσιμη 

Παννυχίδα που τελείται κανονικά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, την τελευταία δηλαδή 

ημέρα που ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη», παραμονή της Αναλήψεως και εφόσον οι συνθήκες 

το επιτρέψουν μέχρι τότε, θα μπορέσουν να προσέλθουν οι Ελληνες στις εκκλησίες για να 

ακούσουν τους αναστάσιμους ύμνους.

«Στις 26 Μαΐου θα ψαλλεί η πανηγυρική αναστάσιμη λειτουργία για να μπορούμε να πάμε όλοι» όπως 

είπαν Ιεράρχες και την επομένη εορτή της Αναλήψεως θα μπορούμε να σουβλίσουμε τον 

παραδοσιακό οβελία, πάντα υπό την προυπόθεση ότι θα έχουν αρθεί τα μέτρα γιατί τον 

κορωνοϊό.
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Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές έγινε αποδεκτή η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου 

Ιερώνυμου και υπήρξε ουσιαστικά στήριξη της Εκκλησίας στις αποφάσεις του πρωθυπουργού 

Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως. 

Ψύχραιμη χαρακτηρίστηκε επίσης, η στάση του Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομου.

«Ευχόμαστε και προσευχόμαστε, ο κίνδυνος να περάσει σύντομα, ώστε όλοι μαζί (Κλήρος και λαός) να 

αξιωθούμε να εορτάσουμε την Λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας με πανηγυρική Αναστάσιμη 

Παννυχίδα, κατά την Απόδοση της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, δηλαδή κατά το μεσονύκτιο μεταξύ Τρίτης 

26 προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020» αναφέρεται στο ανακοινωθεν της ΔΙΣ
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