Αγαπητοί Ενορίτες,

Νίκαια, 31 Οκτωβρίου 2020

Τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών, τα οποία αντιτίθενται και αναιρούν τις γαλλικές
αξίες, εκείνες της Δημοκρατίας, καθώς και τις ιδέες της ελευθερίας, ισότητας αδελφότητας, της
υποδοχής και ανθρωπιάς, τις οποίες η Γαλλία έχει αποδείξει ό,τι εφαρμόζει προς εμάς αλλά
και προς όλους τους άλλους, μας ωθούν να λάβουμε αποφάσεις ανάλογες με τα γεγονότα και
τους σχετικούς κινδύνους.
Επομένως, μετά από μια αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και για την ασφάλεια της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας-Ενορίας μας, κατόπιν συνεννόησης με την εκκλησιαστική
μας Αρχή, την Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας, αποφασίσαμε να τελεσθεί μεν η Θ. Λειτουργία της
Κυριακής 1ης Νοεμβρίου 2020, αλλά για λόγους ασφαλείας χωρίς τη συμμετοχή των πιστών.
Οι Ακολουθίες θα μεταδίδονται ζωντανά από την ιστοσελίδα της Ενορίας:
www.st-spyridon-nice.com
Σε συνέχεια των διαφόρων συνομιλιών και συστάσεων από τις τοπικές Αρχές, αποφασίστηκε
η εφαρμογή των ακόλουθων έκτακτων αυξημένων μέτρων ασφαλείας:
- Αστυνομική παρουσία στην είσοδο του Κοινοτικού κτιρίου, την οποία θέτει στη διάθεσή
μας ο Δήμος της Νίκαιας (Δημοτική Αστυνομία) και η Γαλλική Αστυνομία σε συνεργασία και
με τον στρατό, κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου κάθε Σάββατο πρωί και τις Κυριακές
κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών, που όπως ελέχθηκε προηγουμένως, λόγω της
πανδημίας θα πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία των πιστών. Η παροχή προστασίας από
τις Γαλλικές Αρχές θα συνεχιστεί, μέχρι νεωτέρας.
- Η εξωτερική πόρτα εισόδου στον κοινοτικό-εκκλησιαστικό μας χώρο θα παραμείνει κλειστή
και θα ανοίγει μόνο έπειτα από την αναγνώριση των ατόμων.
Σημείωση: Απαγορεύεται πλέον αυστηρά η πρόσβαση στο κτίριο, με οποιοδήποτε αντικείμενο,
γυναικεία ή ανδρική τσάντα ή οποιοδήποτε άλλη αποσκευή.
Δραττόμεθα της ευκαιρίας να κάνουμε έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή και αυτοσυγκράτηση
έναντι των τόσων αποτρόπαιων και φρικιαστικών τρομοκρατικών γεγονότων, εκείνων που
τόσο πρόσφατα βιώσαμε.
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε, δια μέσω ημών, τη στήριξή ολόκληρης της Παροικίας μας,
στα θύματα των πρόσφατων φρικαλέων δολοφονιών και την ακλόνητη επίσης στήριξή μας
προς τη γαλλική κοινωνία.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος

Απόστολος ΒΕΡΕΒΗΣ

Πρωτ. Μ. ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ

2, avenue DESAMBROIS - 06000 NICE - FRANCE
Tηλέφωνο: 00 33 (0)4 93 85 21 16
Κινητό: 00 33 (0)6 50 31 40 24
Fax: 00 33 (0)4 93 92 46 22
E-mail : st.spyridon.ca.mc@grece-cotedazur-monaco.fr & communaute.ca.mc@grece-cotedazur-monaco.fr http: // ST-SPYRIDON-NICE.COM

