- ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε πλήρη συμμόρφωση με την από 12/05/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1816/Β/12-05-2020), σε
συνδυασμό με τις σχετικές υποδείξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, προβλέπεται
ότι από 17/05/2020, επιτρέπεται κανονικά η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καθώς και των
λοιπών Ιερών Ακολουθιών και Μυστηρίων με τη λήψη των κάτωθι μέτρων:
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται ταυτοχρόνως στον Ναό είναι
τριάντα εννέα (39). Συνεπώς, κατά την προσέλευσή μας στον Ιερό Ναό :
1. Κρατάμε αποστάσεις (1,5 μ.) από συνανθρώπους και αδελφούς μας, που πιθανόν
περιμένοντας και αυτοί να εισέλθουν στον Ναό, έχουν σχηματίσει ουρά. Με
ευγένεια, ηρεμία, τάξη και προσήλωση στους κανόνες υγιεινής, αλλά και σεβασμό
στον ιερό Ναό, θα μπορέσουν όλοι να προσέλθουν.
2. Μόλις εισέλθουμε στον Ναό και εφόσον έχουμε την πρόθεση να ανάψουμε κερί,
ακολουθούμε την εξής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σειρά : Πρώτα βάζουμε στα χέρια μας
αντισηπτικό (βρίσκεται στο προθάλαμο του Ιερού Ναού), στη συνέχεια γράφουμε
αν θέλουμε τυχόν ονόματα «Υπέρ Υγείας/Υπέρ Αναπαύσεως» και τέλος παίρνουμε
το/τα κεριά μας και τα ανάβουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο(μανουάλι) του
Ναού.
3. Κατά την παραμονή μας στον Ναό είναι συνετό να φοράμε μάσκα. Παρακαλούμε
να φροντίσετε, ώστε να προμηθευτείτε εγκαίρως.
4. Κατά την είσοδο σας στο χώρο της εκκλησίας έχουμε φροντίσει να υπάρχουν
χαρτομάντηλα σε περίπτωση που τα χρειαστείτε. Μπορείτε να απευθυνθείτε στη
νεωκόρο ή τους επιτρόπους.
5. Επειδή τις καθημερινές δεν υπάρχει η δυνατότητα να βρίσκονται στον Ναό όλα τα
μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου ή όλοι οι ιερείς και συνεργάτες-εθελοντές,
ώστε με μεγαλύτερη άνεση να επιτηρούνται και τα απαραίτητα μέτρα, σας
παρακαλούμε να ασπάζεστε ΜΟΝΟ τις εικόνες στην είσοδο του Ναού και όχι αυτές
του ιερού Τέμπλου.
6. Παραχωρούμε ευγενώς τη θέση μας σε ηλικιωμένους, εγκύους, μητέρες με παιδιά,
ΑμεΑ κλπ τηρώντας πάντα τις προβλεπόμενες αποστάσεις.
7. Αποφεύγουμε ασπασμούς, εναγκαλισμούς κλπ.
8. Εάν κάποιος εντός της εκκλησίας δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω, μπορείτε
ευγενικά να του υποδείξετε την παρούσα ανακοίνωση ή να επικοινωνήσετε με τον
εφημέριο.
9. Κατά την τέλεση Ιερών Μυστηρίων, συμμετέχει μεν το συγγενικό περιβάλλον μας
αλλά παρακαλούμε να τηρείτε όσο το δυνατόν τις αποστάσεις εντός του Ναού και
αν δημιουργείται συνωστισμός να παραμείνετε στο προαύλιο τηρώντας τις
προβλεπόμενες αποστάσεις.
10. Μετά το πέρας οποιασδήποτε ακολουθίας, ο Ναός προβλέπεται να αερίζεται
προκειμένου να καθαρισθεί η ατμόσφαιρά του.
Σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ως προς την τήρηση των ανωτέρω.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι θα τηρείται κανονικά, ως είθισται, το προβλεπόμενο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ιερού Ναού.
Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!
Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Καθεδρικού Ναού

