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†Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  Β΄ 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 
 

 

Προς τους 
Πανοσιολογ/τάτους / 
Αιδεσιμ/τάτους κληρικούς 
και 
Εντιμοτάτους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους 
τής καθ’ ημάς Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας 
 

 

Σε συνέχεια των όσων ανακοινώθηκαν από τον Εξοχότατο Πρόεδρο τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο από 29ης μηνός Απριλίου Διάγγελμά του, και κατόπιν 
επικοινωνίας με τον Εντιμότατο Υπουργό Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
φέρουμε εις γνώση σας τα εξής, τα οποία θα έχουν ισχύ από 4 Μαΐου: 
 

1. Ο ιεροί ναοί μπορούν να είναι ανοικτοί καθημερινά από τις 7.30 
π.μ. έως και 6.30 μ.μ. Τις ημέρες που τελείται πρωινή ακολουθία, οι ναοί θα 
μπορούν να είναι ανοικτοί από τις 6:30 π.μ. 

2. Οι ιερές ακολουθίες θα τελούνται κανονικά με ανοικτές τις θύρες. 
Θα υπάρξει μέριμνα από τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους ώστε ο αριθμός των 
εκκλησιαζομένων να μην υπερβαίνουν τους 10 ταυτόχρονα.  

Όμως, μπορεί ο οποιοσδήποτε πιστός επιθυμεί, να προσκυνά τις  
εικόνες, να ανάβει το κερί του, να γράφει τα ονόματα για εορτή, παράκληση, 
μνημόσυνο κ.λ.π. και κατά την ώρα της ακολουθίας. Θα υπάρχει στο παγκάρι 
τού ναού χαρτί, για να γράψει όποιος επιθυμεί τα ονόματα τών προς 
μνημόνευση. Οι εκκλησιαστικοί επίτροποι καλούνται να εξυπηρετούν όλους 
με ευγένεια και αγάπη. 
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3. Όσοι επιθυμούν να μεταλάβουν των Αχράντων Μυστηρίων, 
μπορούν να το πράξουν προσερχόμενοι στον ναό από τις 9.00 έως 10.00 π.μ., 
κατά τις μεγάλες εορτές και Κυριακές. Θα υπάρχει πρόνοια από τους 
εκκλησιαστικούς επιτρόπους ώστε ο συνολικός αριθμός των ταυτόχρονα 
παρευρισκομένων μέσα στον ναό για Θεία Μετάληψη να μην υπερβαίνει τους 
10 και να τηρούνται οι προβλεπόμενες υπό του νόμου αποστάσεις. Δηλαδή, με 
την αποχώρηση ενός πιστού, από τους 10, που θα μεταλάβει, θα εισέρχεται 
αμέσως ένας άλλος κ.ο.κ. Με καλή διάθεση και με λίγη υπομονή μπορούν να 
εξυπηρετηθούν όλοι. 

4. Προτρέπονται οι Εκκλησιαστικοί Επίτροποι όπως τηρούν με 
ευλάβεια τους κανόνες υγιεινής στον ναό, καθαρίζοντας συνεχώς με 
οινόπνευμα το προστατευτικό των εικόνων και καθορίζοντας με προσοχή και 
ευγένεια τις αποστάσεις μεταξύ των συναθροιζομένων. 

5. Όσον αφορά τους Κοιμητηριακούς Ναούς, καθημερινά και 
Κυριακή, ιερέας θα βρίσκεται στον ναό, και πρωινές (8:30 – 11.30 π.μ.) και 
απογευματινές ώρες (3.30 – 6:00 μ.μ.), ο οποίος θα εξυπηρετεί τους πιστούς 
τόσο για τρισάγια στους τάφους όσο και για κάθε πνευματική στήριξη και 
συμβουλή. 

6. Τα μνημόσυνα τελούνται κανονικά. Τα κόλλυβα, αφού 
ευλογηθούν στην ακολουθία μπορούν να δοθούν κατόπιν από τους συγγενείς. 
Κόλλυβα μπορούν να ευλογηθούν και σε τρισάγιο στους τάφους. 
 

 
Μετ’ ευχών 

                                           
 

 
 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 
 1η Μαΐου 2020.  


