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ΑΝΤΟΧΗ
Βρισκόμαστε σ’ αυτόν τον δρόμο μαζί ως το Σώμα του Χριστού, της Αγίας
Του Εκκλησίας. Ας διατηρήσουμε την πίστη μας για να νικήσουμε μαζί εν
Αυτῴ!

Αυτές δεν είναι μόνιμες αλλαγές στις πρακτικές της Eκκλησίας μας, αλλά
προσωρινά μέτρα ασφάλειας και αμοιβαίου σεβασμού «για την ώρα».

«Μή χάσετε, λοιπόν, το θάρρος
σας, πού θά ανταμειφθεί

πλουσιοπάροχα. Χρειάζεστε
αντοχή γιά νά κάνετε τό θέλημα
τού Θεού καί νά καρπωθείτε αυτό

πού υποσχέθηκε.»

(Προς Εβραίους 10:35-36)
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ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
Πώς η εκκλησιαστική σας εμπειρία θα τροποποιηθεί προσωρινά σε αυτή τη
φάση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι πολιτειακοί και οι τοπικοί κανονισμοί σχετικά με τις συγκεντρώσεις θα επηρεάσουν τον αριθμό των ατόμων
που μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ακολουθία. Οι ενορίες θα επιδιώξουν να μεγιστοποιήσουν τις
λατρευτικές ευκαιρίες για τον κάθε ενορίτη μέσω κρατήσεων εκ των προτέρων, επιπρόσθετων ακολουθιών και
άλλων λύσεων ανάλογα με την συγκεκριμένη ενορία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η ενορία σας θα καθορίσει καθιστικούς χώρους που συμμορφώνονται με τις τρέχουσες οδηγίες κοινωνικής
αποστασιοποίησης, οι οποίες απαιτούν τουλάχιστον έξι πόδια μεταξύ των οικογενειών. Πιθανόν να μην
μπορείτε να καθίσετε στον συνηθισμένο σας χώρο. Παρακαλούμε να αποχωρούν όλοι αμέσως μετά τη λατρεία.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
Η εμπειρία σας κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα είναι διαφορετική από αυτήν που είχατε πριν αρχίσει η
πανδημία. Θα συμμετέχει λιγότερος αριθμός ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν μάσκες στο
πρόσωπο. Παρακαλούμε να προσκυνάτε τα ιερά αντικείμενα και να χαιρετάτε ο ένας τον άλλον με υπόκλιση αντί
για ασπασμό. Αυτά τα προσωρινά μέτρα εξασφαλίζουν την προστασία και την άνεση όλων.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και η λατρεία μας παραμένουν αμετάβλητες στον πυρήνα τους,
συμπεριλαμβανομένης της πίστεώς μας ότι το Σώμα και το Αίμα του Ιησού Χριστού δεν μεταδίδουν νόσο.
Ωστόσο, με ποιμαντική ευαισθησία προς όλους τους ενορίτες κατά τη διάρκεια αυτής της μοναδικής περιόδου,
θα διανείμουμε τη Θεία Κοινωνία ζητώντας σας να την λάβετε με ανοιχτό το στόμα και κεκλιμένο το κεφάλι
πίσω, όπως είναι κοινή πρακτική σε πολλές Ορθόδοξες παραδόσεις. Παρακαλούμε μην αγγίζετε το πανί της
Κοινωνίας και μην σκουπίζετε τα χείλη σας πάνω του. Θα το κρατούν τα ιερόπαιδα.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάββας προσεύχεται και συνεργάζεται με τους κληρικούς του και τις
κοινότητές του για τη σωτηρία των ψυχών και την υγεία των σωμάτων όλων των πιστών μας. Αυτές οι
προσωρινές προσαρμογές θα τροποποιηθούν καθώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, απαιτούν
επιπλέον επαγρύπνηση και εργατικότητα από τους κληρικούς μας και τους ηγέτες της κοινότητας. Σας
ευχαριστούμε που τους υποστηρίζετε και προχωράτε μπροστά μαζί με πνεύμα αγάπης.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ:
ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Τι σας ζητάμε να κάνετε και να
κατανοήσετε πριν και κατά την άφιξή σας.

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΘΕ
Οι πιστοί θα πηγαίνουν στην δική τους ενορία και δεν θα αναζητήσουν άλλες εκκλησιαστικές κοινότητες σε μέρη όπου οι περιορισμοί
διαφέρουν από τους δικούς τους. Αυτό θα επιτρέψει την κάθε ενορία να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του ποιμνίου της.

ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΤΑΙ
Όσοι έχουν συμπτώματα οποιασδήποτε οξείας νόσου (είτε είναι COVID είτε όχι) ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνουν στο σπίτι, όπως και εκείνοι
που έχουν έρθει σε επαφή με άτομα θετικά σε COVID τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Όσοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για σοβαρή
ασθένεια από το COVID-19 (65 ετών και άνω, κατοικούν σε μια μονάδα μακροχρόνιας περίθαλψης, και είναι υποκείμενοι σε ιατρικές
παθήσεις) δεν θα πρέπει να εισέρχονται στο κτίριο της εκκλησίας και θα πρέπει να παρακολουθούν τις ακολουθίες μέσω Διαδικτύου
(Ίντερνετ). Οι ερωτήσεις πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό σας.

Για περιοχές όπου έχουν ελαφρώσει οι προηγούμενοι περιορισμοί, οι λατρευτικές ακολουθίες μπορούν να συνεχιστούν με έως και
25 άτομα (συμπεριλαμβανομένου του ιερέα) σε οποιονδήποτε ενιαίο χώρο συγκέντρωσης. Μεγαλύτερες ενορίες ενδέχεται να
μπορούν να προσφέρουν ταυτόχρονη αναμετάδοση σε πολλαπλούς χώρους με έως και 25 άτομα στον κάθε ένα χώρο. Προκειμένου
να εφαρμοστούν όλα αυτά, η ενορία σας θα καθιερώσει διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν όλους τους ενορίτες για να έχουν
ευκαιρία να συμμετέχουν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι απαιτείται να κάνετε κρατήσεις «εκ των προτέρων» (ρεζερβέ). Αυτό
πιθανότατα σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε κάθε ακολουθία κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Αφού
απουσιάζατε από την εκκλησία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως εγκαρδίως επιθυμείτε να παρευρεθείτε σε όλες, οπότε η
κατανόηση και η υποστήριξή σας προς την ηγεσία της ενορίας και ο σεβασμός σας στις ανάγκες των εν Χριστώ αδελφών σας θα
εκτιμηθούν πολύ στη δύσκολη αυτή περίσταση.

ΣΕ ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
Με την εθελοντική είσοδο σε αυτό το εκκλησιαστικό κτίριο, βεβαιώνετε ότι δεν είστε επί του παρόντος άρρωστος ή δεν αντιμετωπίζετε
συμπτώματα COVID-19. Αναγνωρίζετε ότι ενώ λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας από την εκκλησία, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια
κάθε ατόμου που είναι παρόν. Συμφωνείτε να τηρείτε τις οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης και ασφάλειας που εφαρμόζονται σε
αυτήν την εκκλησία. Συγκατατίθεστε να κρατήσετε την εκκλησία άμεμπτη και αβλαβή έναντι τυχόν ζημιών ή αξιώσεων σχετικά με την
εθελοντική παρουσία σας. Εάν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε και να βεβαιώσετε τις παραπάνω δηλώσεις, ενδέχεται να μην
συμμετέχετε σ’ αυτήν την λατρευτική ακολουθία αυτοπροσώπως και να επιλέξετε έτερο τρόπο παρακολούθησης μέσω του Διαδικτύου
(Ίντερνετ).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Για να ελαχιστοποιήσετε τον χειρισμό και την ανταλλαγή νομισμάτων στην εκκλησία, παρακαλούμε να σκεφτείτε να κάνετε τις
προσφορές σας στην εκκλησία σας μέσῳ ηλεκτρονικής δωρεάς ή προετοιμάζοντας την προσφορά σας σε ένα φάκελο που θα
μεταφερθεί στην εκκλησία και θα κατατεθεί στο Νάρθηκα. Οι δίσκοι δεν θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια της ακολουθίας.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ:
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τι σας ζητείτε να κάνετε καθώς εισέρχεστε
στις λατρευτικές ακολουθίες

ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΑΦΙΞΗ
Επειδή η ηγεσία της ενορίας σας θα πρέπει να φροντίζει για την άφιξή σας και να σας καθοδηγήσει στο χώρο που θα κάθεστε, θα
ήταν πολύ χρήσιμο, και θα το εκτιμούσαμε πολύ, να φτάσετε ΠΡΙΝ αρχίσει η λατρευτική ακολουθία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν προστατευτικές μάσκες προσώπου. Επιτρέπονται εξαιρέσεις για άτομα με έγκυρες
ιατρικές παθήσεις, ειδικές ανάγκες και για παιδιά ηλικίας 10 ετών και κάτω. (Παιδιά άνω των 2 ετών και κάτω των 10 ενθαρρύνονται
να φορούν μάσκα αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.) Εάν δεν έχετε μάσκα θα σας δοθεί.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Παρακαλούμε να ακολουθήσετε την αναρτημένη σηματοδότηση εισόδου, διαδρόμων και καθορισμένων καθιστικών χώρων. Αυτές
έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων για την παροχή ασφαλούς κοινωνικής αποστασιοποίησης και πρέπει να γίνονται σεβαστά για
την υγεία όλων.

Ο ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΧΩΡΟΣ
Οι καθορισμένοι καθιστικοί χώροι θα προβλέπουν την απόσταση μεταξύ ατόμων και οικογενειακών μελών. Μέλη της ιδίας οικογενείας
μπορούν να κάθονται στον ίδιο χώρο χωρίς κοινωνική απόσταση μεταξύ τους. Ο καθένας πρέπει να παραμείνει στο καθιστικό χώρο
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ακολουθίας, εκτός από τη μετάληψη της Θείας Κοινωνίας και για την ανάγκη τουαλέτας.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και λατρεία μας παραμένουν αμετάβλητες στον πυρήνα τους, συμπεριλαμβανομένης της πίστεώς μας
ότι το Σώμα και το Αίμα του Ιησού Χριστού δεν μεταδίδουν ασθένεια. Ωστόσο, με ποιμαντική ευαισθησία προς όλους τους ενορίτες
κατά τη διάρκεια αυτής της μοναδικής περιόδου, θα διανείμουμε την Αγία Κοινωνία με τον ακόλουθο τρόπο:

• Παρακαλούμε αφαιρέστε τη μάσκα προσώπου σας πριν φτάσετε στο Άγιο Ποτήριο.
• Κατά τη μετάληψη, ανοίξτε το στόμα σας πλατιά και γείρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω, ώστε ο ιερέας να μπορεί να
τοποθετήσει το κουταλάκι της Κοινωνίας στο στόμα σας και να το γυρίσει για να αφήσει τα Ιερά Δώρα να πέσουν στο στόμα
σας. Παρακαλούμε μην κλείσετε τα χείλη σας στο κουτάλι.

• Παρακαλούμε μην αγγίζετε το πανί της Κοινωνίας και μην σκουπίζετε τα χείλη σας πάνω του. Δεν υπάρχει ανάγκη, αφού τα
χείλη σας δεν έχουν αγγίξει τα Άγια Δώρα. Τα ιερόπαιδα θα το κρατούν για προστασία ατυχήματος της Θείας Κοινωνίας.

• Αφού μεταλάβετε την Θεία Κοινωνία αλλά πριν φορέσετε τη μάσκα σας και πάλι, περάστε από το δίσκο με το Αντίδωρο για να
πάρετε ένα κομμάτι και να το καταλύσετε πριν φορέσετε ξανά τη μάσκα σας. Αυτό εμποδίζει τυχόν τη Θεία Κοινωνία να πάει
στη μάσκα. Στη συνέχεια, φορέστε τη μάσκα για το υπόλοιπο της ακολουθίας.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ:
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Τι σας ζητείτε να κάνετε και να κατανοήσετε
μετά τις ακολουθίες..

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάββας, οι κληρικοί σας και η ηγεσία της
Ιεράς Μητροπόλεως και της Εκκλησίας σας, σας ευχαριστούμε για την

κατανόηση, την υποστήριξη και τη συνεργασία σας κατά τη διάρκεια αυτών
των προσωρινών μέτρων. Αναμένετε για περισσότερες ανακοινώσεις από

τη Μητρόπολη και από την ενορία σας σύντομα!!

ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΑΣ
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που δίδονται από τον ιερέα και την καθοδήγηση του έκτοτε κοινοτικού συμβούλου σχετικά με
την έξοδο σας διατηρώντας κοινωνική απόσταση.

ΤΟ ANTIΔΩΡON ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
Το Aντίδωρο θα είναι διαθέσιμο για να το πάρετε από ένα δίσκο που θα βρίσκεται στο σημείο εξόδου μετά την ακολουθία.

ΤΑ ΚΟΛΛΥΒΑ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ-
ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ
Εάν έχετε Μνημόσυνο, αντί να έχετε τα "Κόλλυβα" σε μεγάλη ποσότητα σε ένα δίσκο, παρακαλούμε ετοιμάστε το σε ατομικά
σακουλάκια και τοποθετήστε όλα τα σακουλάκια στο δίσκο για να ευλογηθούν από τον ιερέα κατά τη διάρκεια της ακολουθίας. Μετά
την ακολουθία, αυτός ο δίσκος θα είναι διαθέσιμος στο σημείο εξόδου.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Αν και αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κοινή μας πρακτική μετά το πέρας της ακολουθίας, παρακαλούμε μην συνωστίζεσθε στο
Νάρθηκα ή σε άλλους χώρους των εκκλησιαστικών κτιρίων. Παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες να αναχωρούν αμέσως από την
Εκκλησία μετά την ακολουθία.

ΩΡΕΣ ΚΑΦΕ – ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ!
Δεν θα πραγματοποιηθούν καφέδες, γεύματα και άλλες κοινωνικές συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Παρακαλούμε
να έχετε υπόψιν σας ότι θα επιστρέψουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατό όταν ελαφρύνουν οι περιορισμοί.


