
Κρατικές οδηγίες περί κλεισίματος των εκκλησιών 

 
Αγαπητοί πατέρες, 

Σας μεταφέρω τις πληροφορίες που έλαβα σήμερα από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, μετά και την χθεσινή ομιλία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, σχετικά με τα νέα μέτρα 
περιορισμού που αποφασίστηκαν για την αντιμετώπιση του 
δεύτερου κύματος του ιού Covid 19: 

• Μπορούμε να τελέσουμε τη Θ. Λειτουργία αυτή την 
Κυριακή, 1η  Νοεμβρίου, παρουσία πιστών, τηρώντας 
αυστηρά τα πρότυπα υγείας. 

• Από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και για μία αρχική περίοδο 
τεσσάρων εβδομάδων, οι εορτασμοί τις Κυριακές και τις 
αργίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον κεκλεισμένων 
των θυρών, με μειωμένο αριθμό λειτουργών και ιεροψαλτών. 
Δεν επιτρέπεται η παρουσία προσκυνητών. 

• Κηδείες μπορούν να τελούνται μόνον με είκοσι 
συμμετέχοντες το πολύ. 

Όπως και κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού της άνοιξης, οι ιερές 
ακολουθίες μπορούν να μεταδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα 
(Facebook, YouTube κ.λπ.). 

Καλώ όλους να τηρείτε αυστηρά αυτές τις οδηγίες. 

Προσεύχομαι στον Κύριο να δώσει στον καθένα δύναμη και 
θάρρος σε αυτή τη δοκιμασία για να ολοκληρώσουμε επιτυχώς την 
αποστολή που μας ανετέθη. 

 Παρίσι 30/10/2020. 

+ Ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ 

 



Message confinement 
 

Chers pères, 

Je vous communique les informations reçues aujourd’hui du 
Ministère de l’Intérieur suite à l’allocution du Président de la 
République relative aux nouvelles mesures de confinement 
décidées pour faire face à la deuxième vague de la Covid 19 : 

• Il sera encore possible de célébrer ce dimanche 1er 
novembre en présence des fidèles en observant strictement 
les normes sanitaires. 

• A compter du lundi 2 novembre, et pour une durée initiale 
de quatre semaines, les célébrations des dimanches et jours 
de fêtes pourront se tenir uniquement à huis clos avec un 
nombre réduit de célébrants et de choristes. La présence de 
fidèles n’est pas autorisée. 

• La célébration des funérailles ne pourra avoir lieu qu’avec 
un maximum de vingt participants. 

Comme cela a été le cas durant le confinement du printemps, les 
célébrations pourront être retransmises sur les réseaux sociaux 
(Facebook, YouTube …). 

 

J’invite chacun à respecter scrupuleusement ces consignes. 

Je prie le Seigneur, qu’il donne à chacun force et courage dans 
cette épreuve pour accomplir le ministère qui nous est confié. 

Paris, le 30/10/2020 

+ Le Métropolite Emmanuel, de France 

 


