
Dear Parishioners, 
 
Happy New Year 
 
Unfortunately we have to announce that the Epiphany Church Service at our Church St Michael the Archangel will 
not be open for the Public.  Please Read the Guidelines from Archdiocese Thyateira and Great Britain below. 
  
We need to keep safe and follow STRICTLY the GUIDELINES. 
 
On behalf of the Church Committee, Dr K. Papadimos 

 

Reverend Clergy, Esteemed Presidents and Committee Members  
of the Communities of the Holy Archdiocese 
  
Beloved in the Lord, 
   
It is with great concern that the Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira and Great Britain, follows the extremely 
dangerous increase in COVID-19 cases and following the “Major Incident” declaration by the Mayor of London, we 
announce the following: 
  
After prayerful and careful consideration and in consultation with Clergy, medical professionals and lay leadership of the 
Archdiocese, His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira and Great Britain has decided that all the Churches of the 
Archdiocese will close for public worship, beginning Saturday, 9 January, 2021, following the same policy enacted 
during the 1st National Lockdown in March 2020.  This measure is enacted to preserve human life and to help in stopping 
the spread of Coronavirus.  Only the Clergy, one Chanter, and the Church verger will be allowed in the Church 
for the Divine Services.  At other times, Churches may open for private prayer with the understanding that only one 
person (or one family bubble) may enter the Church and pray; Church Trustees and Wardens are instructed to adhere 
to these guidelines without making exceptions.  At the proper time, an announcement will be made, as to when the 
Churches will open for public worship. 
  
The faithful are asked to pray and ask God to send His healing grace upon the world and to be obedient to the Church, 
the government regulations and medical professionals. 
  
By direction of His Eminence Archbishop Nikitas 
  
The Chancellor,  Archim. Nikodemos Anagnostopoulos  
  
Ευλαβεστάτους Ιερείς και Αξιοιτίμους Προέδρους 
των Ιερών Ναών και Κοινοτήτων της Ιερας Αρχιεπισκοπής 
  
Αγαπητοί μας εν Κυρίω, 
  
Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας παρακολουθώντας με ιδιαίτερη ανησυχία την εξαιρετικά 

επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 και μετά τη δήλωση «Μείζονος Περιστατικού» του εξοχότατου Δημάρχου του 

Λονδίνου, ανακοινώνει τα εξής: 
 
Κατόπιν προσευχής, και μετά από προσεκτική εξέταση της παρούσας κατάστασης και σε συνεννόηση με τον τον Ιερό Κλήρο, τους 

επαγγελματίες υγείας και τους εντιμότατους συνεργάτες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 

Βρεταννίας Νικητάς, αποφάσισε ότι όλες οι Εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής κλείνουν για δημόσια λατρεία, από το Σάββατο 9 

Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με την ίδια πρακτική που τέθηκε σε εφαρμογή κατά το 1ο εθνικό lockdown (περιοριστικά μέτρα) τον 

Μάρτιο του 2020. Αυτό το μέτρο θεσπίζεται για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 

Κορωνοϊού. Μόνο οι Κληρικοί, ένας ιεροψάλτης και ο νεωκόρος επιτρέπεται να βρίσκονται στο Ναό κατά την διάρκεια των 

Ιερών ακολουθιών. Όταν δεν τελούνται ακολουθίες, οι Ναοί μπορούν να παραμένουν ανοιχτοί για ιδιωτική προσευχή με την 

προϋπόθεση ότι μόνο ένα άτομο (ή άτομα από το ίδιο νοικοκυριό) μπορεί να εισέλθει στο Ναό και να προσευχηθεί. Oι 

Εκκλησιαστικοί Επίτροποι και Κηδεμόνες καλούνται να τηρούν αυτές τις οδηγίες απαρεγκλίτως χωρίς καμία εξαίρεση. Εν ευθέτω 

χρόνω και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα γίνει σχετική ανακοίνωση για το πότε θα ανοίξουν και πάλι οι Ναοί για δημόσια 

λατρεία. 
  
Οι πιστοί καλούνται, να συνεχίσουν να προσεύχονται  και να παρακαλούν όπως η Χάρις του Τριαδικού Θεού στείλει θεραπεία στον 

κόσμο, να είναι υπάκουοι στην Εκκλησία, να τηρούν τους κυβερνητικούς κανονισμούς και να ακολουθούν τις οδηγίες των 

επαγγελματιών υγείας. 
  
Εντολή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικήτα 
  
Ο Πρωτοσύγκελλος, Αρχιμ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος 


