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4/12/2020
Αγαπητοί γονείς,
Θέμα: Εκκλησιασμός πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων
Αυτή τη σχολική χρονιά αποφύγαμε τους κοινούς εκκλησιασμούς αλλά και όλες τις μετακινήσεις
εκτός του σχολείου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Φέτος, με τους περιορισμούς που
ισχύουν, είναι πολύ πιθανό πολλές οικογένειες να μην μπορέσουν να εκκλησιαστούν ούτε και κατά
την ημέρα των Χριστουγέννων. Θέλοντας λοιπόν, να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να
παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία αποφασίσαμε, με τη σύμφωνη γνώμη του Συνδέσμου
Γονέων, να οργανώσουμε εκκλησιασμό για κάθε τάξη του σχολείου μας ξεχωριστά. Για την
προστασία των παιδιών θα ισχύσουν τα πιο κάτω:
1. Κάθε τάξη θα εκκλησιαστεί σε διαφορετική μέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
2. Τα παιδιά θα ανάψουν το κερί τους, αλλά δεν θα προσκυνήσουν.
3. Θα κάθονται στους σκάμνους εναλλάξ, όπως προβλέπεται σε όλες τις θρησκευτικές τελετές.
4. Θα κοινωνήσουν μόνο τα παιδιά για τα οποία θα υπογράψετε δηλώνοντας τη συγκατάθεσή σας.
5. Με το πέρας της Λειτουργίας τα παιδιά θα πάρουν αντίδωρο με τον τρόπο που προβλέπεται
από τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη, 9/12/2020

Αγ. Άννας

Β΄ τάξη (19 παιδιά)

Παρασκευή, 11/12/2020

Αγ. Νόμωνος &
Βηχιανού

Α΄ τάξη (21 παιδιά)

Τρίτη, 15/12/2020

Αγ. Ελευθερίου

Γ1΄, Γ2΄ τάξη (27 παιδιά)

Τετάρτη, 16/12/2020

Αγ. Μοδέστου

Δ΄ τάξη (18 παιδιά)

Δευτέρα, 21/12/2020

Αγ. Ιουλιανής

Ε΄ τάξη (22 παιδιά)

Τρίτη, 22/12/2020

Αγ. Αναστασίας

Στ΄ τάξη (23 παιδιά)
Από το Σχολείο

……………………………………………………………………………………………………………………

Υπεύθυνη δήλωση
Εγώ

ο/η

___________________________________________

πατέρας/μητέρα

του/της

__________________________________ της _____ τάξης δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να
κοινωνήσει το παιδί μου κατά τον εκκλησιασμό της τάξης του. Επίσης, δηλώνω ότι γνωρίζω τους
κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας ότι επιτρέπεται η Θεία Κοινωνία μόνο σε βαφτισμένους
Χριστιανούς Ορθόδοξους. Οι Χριστιανοί που δεν είναι Ορθόδοξοι δικαιούνται να εκκλησιαστούν και
να πάρουν αντίδωρο, αλλά όχι να κοινωνήσουν.

