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Εξαρχίας Μελίτης (Μάλτας).
Επιπλέον, κατόπιν παράκλησης του Αρ-
χιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανί-
ας Νικήτα, εξελέγησαν δύο Βοηθοί παρ’ 
αυτώ Επίσκοποι και δη:
α) ο αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Παβούρης 
(εκ Λέσβου) υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ 

στην επόμενη φάση, που περιλαμβάνει 
επιπλέον και τον εμβολιασμό, τον οποίο 
μας εξασφάλισε η επιστημονική κοινότη-
τα», δήλωσε.
«Μεριμνούμε για τα παιδιά μας, για τους 
εκπαιδευτικούς μας, για το προσωπικό 
μας. Όλοι μαζί θα βγούμε από την κρίση 
πιο δυνατοί», κατέληξε.
Η απόφαση ένταξης μαθητών και εργα-
ζομένων στα ειδικά σχολεία στην τρέ-
χουσα εμβολιαστική περίοδο ελήφθη 
από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, 
κατόπιν συνεργασίας της Γενικής Γραμ-
ματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του 
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των και της Γενικής Γραμματείας Δημό-
σιας Υγείας του υπουργείου Υγείας.
Επιπλέον, το υπουργείο ενημέρωσε σχε-
τικά με τους δειγματοληπτικούς ελέγ-
χους που πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση.
Ειδικότερα, κατά το διάστημα 4 Ιανουα-

διαλαμψάσης Επισκοπής Ιλίου, και
β) ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Σάββα (εκ 
Κύπρου) υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης Επισκοπής Κλαυδιουπόλε-
ως.
Όλες οι παραπάνω εκλογές έγιναν ομό-
φωνα και παμψηφεί.

ρίου 2021 έως 12 Φεβρουαρίου 2021, 
πραγματοποιήθηκαν 592 έλεγχοι. Ο 
συνολικός αριθμός δειγμάτων ήταν 
18.105, με τα 7 εκ των οποίων να είναι 
θετικά (0,0387%).
Ακόμη, σχετικά με τις ΣΜΕΑΕ, το υψη-
λότερο ποσοστό πλήρους αναστολής λει-
τουργίας τους σημειώθηκε στις 25 Νο-
εμβρίου 2020, όταν το ποσοστό ανήλθε 
στο 9,7%. Έκτοτε το ποσοστό βαίνει μει-
ούμενο και σήμερα βρίσκεται στο 1,7%. 
Σε επίπεδο τμημάτων, το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα, το 0,75% βρισκόταν 
σε πλήρη αναστολή λειτουργίας, ενώ 
σήμερα φθάνει, μόλις, στο 0,13%.
Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ει-
δικής Αγωγής, Σίσσυ Γκίκα, επικοινώ-
νησε με την πρόεδρο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής 
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ), Γεωργία Μπουλμέτη, 
σχετικά με τα δειγματοληπτικά τεστ και 
τον εμβολιασμό στα ειδικά σχολεία.

Έ
κπτωτο κήρυξε η Αγία και Ιερά 
Σύνοδος τον Μητροπολίτη Γέρο-
ντα Χαλκηδόνος Αθανάσιο για 
απείθεια και ασέβεια. Σύμφωνα 

με το ανακοινωθέν που εξεδόθη, η Αγία 
και Ιερά Σύνοδος, κατά την πρώτη ημέρα 
των εργασιών της, του μηνός Φεβρουαρί-
ου, υπό την προεδρία του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στη θέση του 
εξέλεξε τον Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμα-
νουήλ.
Στη χηρεύσασα Μητρόπολη Γαλλίας το-
ποθετήθηκε προσωρινά και μέχρι της 
πληρώσεως της ως Πατριαρχικός Επίτρο-
πος ο εν αυτή διακονών ως Βοηθός Επί-
σκοπος Ρηγίου Ειρηναίος.
Επίσης, ύστερα από εισήγηση του Πα-
ναγιωτάτου, ο Επίσκοπος Αβύδου Κύ-
ριλλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, εξελέγη Μητροπολίτης Κρή-
νης και διορίσθηκε ως Πατριαρχικός 
Έξαρχος επικεφαλής της νεοσύστατης 

Έ
ντάχθηκαν κατά προτεραιότητα 
στην τρέχουσα εμβολιαστική πε-
ρίοδο οι εκπαιδευτικοί, το Ειδικό 
και Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Προ-

σωπικό (ΕΕΠ και ΕΒΠ), οι μαθητές και 
οι μαθήτριες ηλικίας 16 ετών και άνω, 
οι οποίοι φοιτούν στις Σχολικές Μονά-
δες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΣΜΕΑΕ).
Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο 
Παιδείας, η σχετική εγκύκλιος εστάλη 
την Δευτέρα, στα ειδικά σχολεία, προ-
κειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερό-
μενοι και να συλλεχθούν τα απαραίτητα 
στοιχεία που θα σταλούν στο υπουργείο 
Υγείας για να προγραμματίσει τον εμβολι-
ασμό της συγκεκριμένης ομάδας κατά του 
κορονοϊού.
Για «αλλαγή σελίδας στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας» έκανε λόγο η υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κερα-
μέως σε σχετική της δήλωση.
«Από την πρόληψη με μέτρα προφύλαξης 
και εντατική-διαρκή ενημέρωση, περνάμε 
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Η Ιερά Σύνοδος 
τον κατηγορεί για 
απείθεια και ασέβεια

Στην τρέχουσα εμβολιαστική περίο-
δο εντάχθηκαν κατά προτεραιότητα 
εργαζόμενοι και μαθητές- άνω των 
16 ετών- των Ειδικών σχολείων.

Έκπτωτος ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος

Έμβολιασμοί κορονοϊού: 
Προτεραιότητα σε μαθητές και 
εργαζόμενους στα ειδικά σχολεία


