ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἀνακοινωθέν
Καθώς συνεχίζεται σέ παγκόσµια κλίµακα, καί δή καί ἐπιτείνεται, ἡ κρίσις τοῦ
κορωνοϊοῦ, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο παρακολουθεῖ τήν κατάστασι µέ ὑψηλό
αἴσθηµα εὐθύνης ἔναντι τῶν πιστῶν του καί ἔναντι ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἀνθρώπων
καί, σέ συνέχεια τοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς 11ης Μαρτίου ἐ. ἔ., κατόπιν συσκέψεως τῶν
Ἱεραρχῶν του στήν Πόλη, ἀνακοινώνει τά ἑξῆς:
1) Ἐπαναλαµβάνει µέ ἔµφασι τήν ἔκκλησί του πρός ὅλους νά περιορίσουν στό
ἐλάχιστο τίς ἐξόδους καί τίς µετακινήσεις τους καί νά µένουν στά σπίτια τους, γιά τή
δική τους προφύλαξι καί γιά τήν προστασία τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
2) Ἐξαίρει τό πνεῦµα αὐτοθυσίας µέ τό ὁποῖο ἐργάζονται οἱ ὑπεύθυνοι στόν
τοµέα τῆς ὑγείας καί τούς ἐκφράζει τήν εὐγνωµοσύνη του, τόσο γιά τίς ὑπεράνθρωπες
καί ἐξαντλητικές προσπάθειές τους νά βοηθήσουν τούς πάσχοντας συνανθρώπους,
ὅσο καί γιά τόν κίνδυνο τόν ὁποῖο ἐν γνώσει τους διατρέχουν, συγχρωτιζόµενοι µέ τούς
προσβληθέντες ἀπό τόν ἰό covid 19.
3) Ὑπογραµµίζει τήν ἀνάγκη νά ὑπακούουν ὅλοι στίς ἀποφάσεις καί ἐντολές
τῶν ἁρµοδίων ὑγειονοµικῶν ἀρχῶν γιά τό κοινό καλό.
4) Σέ συνέχεια τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων πού ἤδη πῆραν µερικές ἐπαρχίες τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, σήµερα γενικεύεται γιά ὅλες τίς ἐπαρχίες του ἡ ἐκκλησιαστική
ἀπόφασις καί ἐντολή νά ἀνασταλοῦν ὅλες οἱ θρησκευτικές ἱερουργίες, ἐκδηλώσεις καί
τελετές, µέχρι τέλους Μαρτίου, ἐκτός ἀπό τήν προσωπική προσευχή τῶν Χριστιανῶν
στούς ναούς πού θά παραµείνουν ἀνοικτοί ὅπως µέχρι τώρα. Ἡ ἀπαγόρευσις αὐτή θά
ἀναθεωρηθῇ ἀργότερα, σύµφωνα µέ τήν ἐξέλιξι τῆς πανδηµίας πού προκάλεσε ὁ ἰός.
5) Στά ἁπανταχοῦ Πατριαρχικά καί Σταυροπηγιακά Μοναστήρια θά τελοῦνται
κανονικά οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἀπό τίς Ἀδελφότητές τους, δέν θά γίνωνται ὅµως δεκτοί
προσκυνηταί ἐκ τοῦ κόσµου.
6) Μέσα σ᾿ αὐτά τά πλαίσια, ἀναστέλλεται µέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως καί ἡ
λειτουργία τῶν Πατριαρχικῶν Γραφείων στό Φανάρι, ὅπου ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης
καί οἱ κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς θά τελοῦν τίς νενοµισµένες ἱερές ἀκολουθίες
καί θά προσεύχωνται, γιά ὅλο τόν κόσµο καί γιά τήν ταχεῖα παρέλευσι τῆς δοκιµασίας.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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