
Ἀγαπητοὶ	ἐνορῖτες	καὶ	φίλοι,		

Ἡ ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Ποτῶκετ πρόκειται νὰ ἀνοίξει τὴν 
Κυριακή, 7 Ἰουνίου 2020, ἡμέρα Πεντηκοστῆς, γιὰ περιορισμένο ἀριθμὸ πιστῶν στὰ 
πλαίσια τῆς σταδιακῆς διαδικασίας ἀνοίγματος τῶν θυρῶν τῆς ἐκκλησίας μετὰ ἀπὸ τὴ 
γενικὴ καραντίνα λόγῳ τῆς Πανδημίας τοῦ Κορωνοΐοῦ.  Ἡ διαδικασία αὐτὴ θὰ 
προχωρήσει σύμφωνα μὲ τὰ προσήκοντα μέτρα προσοχῆς ἔναντι τοῦ Κορωνοϊοῦ ποὺ 
ἔχουν τεθεῖ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη μας καὶ τὴν τοπικὴ κυβέρνηση.  
  
Γι’αὐτὸ τὸ πρώϊμο στάδιο τῆς διαδικασίας ἔχουμε ὑπολογίσει ὅτι, σύμφωνα μὲ τὴ 
χωρητικότητα τοῦ κτιρίου τῆς ἐκκλησίας μας 38 ἄτομα θὰ ἐπιτρέπεται νὰ 
συμμετάσχουν στὶς λειτουργίες. Γιὰ νὰ συμμετάσχετε σὲ προγραμματισμένη 
λειτουργία πρέπει νὰ στείλετε email στὸ secretary@assumptionri.org γιὰ νὰ κάνετε 
κράτηση. Ἡ γραμματέας Ἐλισάβετ θὰ σᾶς ἐνημερώσει μὲ email γιὰ τὴν κράτηση.    
  
Σύμφωνα μὲ τὴ λίστα τῶν κρατήσεων ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν ἡ συμμετοχὴ σὲ κάθε 
προγραμματισμένη λειτουργία θὰ φθάσει στὰ 38 ἄτομα ἀπὸ διαφορετικὲς οἰκογένειες 
ἤ τὸ πολὺ 48 ἄν συμπεριλάβουμε μέλη οἰκογενειῶν.  
  
Ἄν πιὸ πολὺ ἀπὸ 38 (ἤ 48) κάνουν κρατήσεις δὲν θὰ χάσουν τὴ σειρά τους, ἁπλῶς θὰ 
συμμετάσχουν σὲ ἑπόμενη λειτουργία.  Ὅλοι θὰ ἐνημερωθοῦν σὲ ποιὰ λειτουργία 
ἰσχύει ἡ κράτηση.   Ἔτσι πιὸ πολλοὶ πιστοὶ θὰ ἔχουν εὐκαιρία συμμετοχῆς.   
  
Οἱ οἰκογένειες παρακαλοῦνται νὰ διευκρινίσουν μὲ σαφήνεια ἀκριβῶς πόσα μέλη τῆς 
οἰκογένειάς τους θὰ συμμετάσχουν – αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ ὥστε νὰ διευκρινήσουμε 
πότε ἔχουμε φθάσει στὰ 48 ἄτομα.   
  
Σὲ περίπτωση ποὺ ἕνας ἡλικιωμένος δὲν ἔχει email παρακαλοῦνται τὰ παιδιά τους νὰ 
τοὺς ἐνημερώνουν γιὰ τὴ διαδικασία αὐτὴ καὶ νὰ κάνουν κρατήσεις γιὰ τοὺς γονεῖς 
τους μέσῳ email.  Ὁ π. Φίλιππος θὰ τηλεφωνήσει αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν 
οὔτε email οὔτε παιδιὰ καὶ θὰ τοὺς βάλει στὴ λίστα ἄν θελήσουν νὰ συμμετάσχουν σὲ 
λειτουργία.   
  
Ἄν ἔχετε κάνει κράτηση γιὰ συγκεκριμένη λειτουργία ἀλλά, ἐν τῷ μεταξύ, ἔχετε 
ἀρρωστήσει, παρακαλεῖστε νὰ μὴν ἔρθετε στὴν ἐκκλησία. 
  
Κάθε ἑβδομάδα ἡ προθεσμία γιὰ νὰ στείλετε email γιὰ τὶς κρατήσεις γιὰ τὴν ἑπόμενη 
Κυριάτικη λειτουργία θὰ εἶναι ἡ Παρασκευή στὶς 2:00 μ.μ.   
  
Μὴν ἐμφανιστεῖτε στὴν ἐκκλησία χωρὶς κράτηση!  
  
Σὰς παρακαλοῦμε νὰ τηρεῖτε καὶ τὰ ἑξῆς προφυλακτικὰ μέτρα:  
  



1)    Ὅλοι ὅσοι θὰ συμμετάσχουν στὴ λειτουργία θὰ φοροῦν μάσκες 
ὑποχρεωτικά.   

  
2)    Παιδιὰ κάτω τῶν 2 χρονῶν δὲν θὰ φοροῦν μάσκα.  Γιὰ τὰ παιδιὰ μεταξὺ 2 
καὶ 5 χρονῶν, ἀφήνουμε στὴν κρίση τῶν γενέων τους ἄν θὰ φορέσουν 
μάσκα.   

  
3)    Ἀπολυμαντικὸ ὑγρὸ θὰ διατίθεται στὸ νάρθηκα καὶ παρακαλεῖστε ὅταν 
εἰσέλθετε καὶ ὅταν ἐξέλθετε νὰ ἀπολυμανθείτε. 

  
4)    Ἠ προσκύνηση τῶν εἰκόνων, τοῦ εὐαγγελίου καὶ τοῦ σταυροῦ θὰ γίνεται μὲ 
ὑπόκλιση σεβασμοῦ σύμφωνα μὲ τὰ διαγγέλματα τῆς Πολιτείας.  

  
5)    Ὅταν ἔρθετε φθάσετε ἐκκλησία ἕνα μέλος τοῦ συμβουλίου θὰ σᾶς 
ὁδηγήσει σὲ διαθέσιμο στασίδι. 
 
6)    Ἐνορῖτες ποὺ ἀνήκουν σὲ διαφορετικὲς οἰκογένειες θὰ κάθονται σὲ δύο 
μέτρα ἀπόσταση –  ὁ Σύμβουλος θὰ σᾶς δείξει ποὺ νὰ καθήσετε ὥστε νὰ 
τηροῦμε αὐτὸν τὸν κανονισμό.  
  
7)    Μέλη τῆς ἰδίας οίκογενείας θὰ κάθονται μαζί στὸ στασίδι τους καὶ ὁ 
κανονισμὸς ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπόσταση 2 μέτρων μεταξὺ ἀτόμων δὲν ἱσχύει 
σ’αὐτὴν τὴν περίπτωση.   

  
8)    Ἠ ἐξώπορτα τῆς ἐκκλησίας θὰ παραμένει ἀνοικτὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ἀκολουθίας γιὰ τὴ διευκόλυνση κυκλοφορίας τοῦ ἀέρα. 

  
9)    Ταινίες στὸ πάτωμα θὰ σημαδεύουν τὴν ἀπαιτούμενη ἀπόσταση δύο 
μέτρων μεταξὺ ἐνοριτῶν γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς προσηκούσης τάξεως στὶς 
οὐρὲς γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὸ ἀντίδωρον.  

  
10) Ἡ Θεία Κοινωνία θὰ διαδίδεται σύμφωνα μὲ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο.  Ἡ 
μόνη διαφορὰ θὰ εἶναι ὅτι δὲν θὰ σκουπιζόμαστε στὸ μάκτρο ὅπως παλιά.   

  
11) Ὁ π. Φίλιππος ἤ ὁποιοσδήποτε ἱερέας ποὺ θὰ μεταδίδει κοινωνία καὶ 
ἀντίδωρον στὸν κόσμο θὰ φοράει μάσκα γιὰ τὴν δική σας ἀσφάλεια.   

  
12) Παρακαλεῖστε νὰ μὴν παίρνετε ἀντίδωρον μόνοι σας.  Ὁ π. Φίλιππος θὰ σᾶς 
δίνει τὸ ἀντίδωρον καὶ δὲν θὰ ἀσπάζεστε τὸ χέρι του σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες 
τῆς πολιτείας.   

  



13) Σύμφωνα μὲ τὶς προαναφερθεῖσες πολιτειακὲς ὁδηγίες, δὲν θὰ 
ἀγκαλιαζόμαστε, δὲν θὰ φιλιόμαστε, οὔτε θὰ κάνουμε χειραψίες.   

  
14) Δὲν θὰ ὑπάρχουν κοινονικὲς συναθροίσεις μετὰ τὴν ἐκκλησία στὸ 
κοινοτικό κέντρο. 

  
15) Δὲν θὰ ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος στὸ κοινοτικὸ κέντρο, οὔτε στὴ κουζίνα, 
οὔτε στὸ γραφεῖο.   

  
16) Ὁ δίσκος θὰ παραμένει στὸν νάρθηκα, δὲν θὰ κυκλοφορήσει στὸ τέλος 
τῆς ἀκολουθίας.  Παρακαλεῖστε νὰ ἀφήνετε τὴ δωρεά σας εἶτε στὸ δίσκο 
καθὼς φεύγετε ἤ νὰ ἀφήσετε ὅ,τι ἔχετε  εὐχαρίστηση ἠλεκτρονικῶς διὰ τοῦ 
διαδικτύου.     

  
17) Οἱ ἀκολουθίες θὰ μεταδίδονται ζωντανὰ στὸ Youtube ὅπως καὶ πρίν. 

  
18) Ἄνθρωποι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν καὶ ὅποιοι ἔχουν προβλήματα ὑγιείας ἤ 
ἀνήκουν στὶς εὐπαθεῖς ὀμάδες νουθετοῦνται ἀπὸ τὰ πολιτειακὰ διαγγέλματα 
νὰ μείνουν σπίτι καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὴν ἀκολουθία διὰ τοῦ διαδικτύου.   

  
19) Ἠ ἐκκλησία θὰ ἀπολυμαίνεται προσεκτικὰ μετὰ ἀπὸ κάθε ἀκολουθία. 

  
20) Ζητοῦμε τῆν ὑπομονή σας καὶ παρακαλεῖστε νὰ σεβαστεῖτε τὶς ἀνωτέρω 
ρυθμίσεις ὥστε νὰ ἐξασφαλίσουμε ὅσο τὸ δυνατὸν τὴν ὑγιεία σας.   
 	

Ὁ Θεὸς μαζί σας! Καλὴ δύναμη σὲ ὅλους! 
π. Φίλιππος, Γεώργιος Φουσέκης καὶ τὸ Συμβούλιο. 
 
	


