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22 Μαΐου, 2020 
 
 
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 
Τούς Διευθυντάς/ρίας καί διδασκάλους τῶν Ἑλληνικῶν Ἀπογευµατινῶν Σχολείων 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης 

 
 

Ἀγαπητοί µου,     
 

Χριστός Ἀνέστη! 
 

Ὅλοι γνωρίζουµε καί ζοῦµε τό κενό πού δηµιούργησε τό πρόσφατο κλείσιµο 
τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἑλληνικῶν µας Σχολείων. Τό κενό αὐτό εἶναι πιό ἔντονο 
στούς µαθητές πού ἀποφοιτοῦν τό 2020 ἐν µέσῳ τῆς πανδηµίας τοῦ Κορωνοϊοῦ. Τά 
παιδιά µας νιώθουν ὅτι στερήθηκαν τήν ζεστασιά καί τήν ἀγάπη τοῦ Σχολείου καί 
τῆς Ἐκκλησίας µας τό τελευταῖο αὐτό διάστηµα.  

 
Ὀφείλουµε λοιπόν νά τιµήσουµε καί νά ἀναγνωρίσουµε τά παιδιά µας πού 

ἀποφοιτοῦν φέτος µέ κάποιο µοναδικό καί ξεχωριστό τρόπο ὥστε νά ἔχουν µιά 
ὡραία ἀνάµνηση ἀπό τήν φοίτησή τους στά Ἑλληνορθόδοξα Σχολεῖα µας. Γι’αὐτόν 
τόν λόγο ἡ Ἱερά µας Μητρόπολη ἔχει προγραµµατίσει µία εἰκονική-συµβολική 
«τηλεαποφοίτηση» γιά  τά Ἀπογευµατινά καί Σαββατιανά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης τήν Κυριακή 14 Ἰουνίου στίς 2:00 µ.µ.  

 
Στήν συµβολική αὐτή «τηλεαποφοίτηση»  κάθε Διευθύντρια/ντής καί 

Δάσκαλος/α τῆς τελευταίας τάξης θά παρουσιάσουν τούς ἀπόφοιτους τοῦ 2020. 
Εὐελπιστοῦµε ὅτι ἡ συµβολική αὐτή «τηλεαποφοίτηση» θά κάνει τούς ἀπόφοίτους 
καί τούς γονεῖς τους νά αἰσθανθοῦν τήν ζεστασιά καί στοργή τῆς Ἐκκλησίας µας, ἡ 
ὁποία καθόλου δέν ἔλειψε ὅλο αὐτό τό διάστηµα τοῦ ἀποκλεισµοῦ.  

 
Περισσότερες πληροφορίες γιά τήν διοργάνωση τῆς ἀποφοίτησης θά 

ἀκολουθήσουν ἐντός τῶν ἡµερῶν. Εὐχόµενος καλό καί εὐλογηµένο 
Σαββατοκύριακο, διατελῶ 



 
 Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι, 

 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
 

 
† Ὁ  Νέας Ἰερσέης  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
 

- Κάθε Ἑλληνικό Σχολεῖο θά ἐκπροσωπηθεῖ στήν «Τηλεαποφοίτηση» µέσῳ ἑνός 
µαγνητοσκοπηµένου βίντεο, στό ὁποῖο θά παρουσιάζεται ὁ Διευθυντής/ντρια, 
κάθε ἕνας ἀπό τούς ἀποφοίτους, καί ὁ/ἡ Δάσκαλος/α τῆς τάξεως πού ἀποφοιτᾶ. 
Οἱ ὁδηγίες γιά τόν τρόπο λήψεως τῶν µαγνητοσκοπηµένων αὐτῶν µηνυµάτων 
ἔχουν ὡς ἑξῆς: 

 

o Κάθε Διευθυντής/τρια πρέπει νά µαγνητοσκοπήσει ἕνα βίντεο διάρκειας 1 
λεπτοῦ, στό ὁποῖο θά ἀναφέρει τό ὄνοµα του/της, τό ὄνοµα τοῦ Σχολείου 
πού ἐκπροσωπεῖ καί µιά µικρή παρουσίαση τοῦ Σχολείου. Στό τέλος αὐτῆς 
τῆς παρουσίασης ὁ κάθε Διευθυντής/ντρια πρέπει νά ὁλοκληρώνει µέ τά 
ἑξῆς: «Οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου (καί τό ὄνοµα τῆς Ἐνορίας) γιά 
τό 2020 εἶναι: .....». 
 

o Κάθε ἀπόφοιτος µαθητής/τρια πρέπει νά µαγνητοσκοπήσει ἕνα βίντεο 
διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Στό βίντεο αὐτό ὁ µαθητής/τρια θά ἀναφέρει 
τό ὀνοµατεπώνυµό του/της καί θά προσφέρει ἕνα σύντοµο µήνυµα (θα 
εὐχαριστεῖ τούς δασκάλους, τούς γονεῖς του/της καί θά εὔχεται σέ ὅλους 
καλή συνέχεια). 

 

o Κάθε Δάσκαλος/α τῆς τάξης πού ἀποφοιτᾶ πρέπει νά µαγνητοσκοπήσει 
ἕνα βίντεο διάρκειας 1 λεπτοῦ, στό ὁποῖο θά ἀναφέρει τό ὄνοµα του/της, 
καί στή συνέχεια θά συγχαίρει ὅλους τούς µαθητές καί θά τούς εὔχεται 
καλή πρόοδο. 

 

- Σύντοµα θά λάβετε περισσότερες πληροφορίες πού θά ἀφοροῦν στόν τρόπο 
λήψεως αὐτῶν τῶν µαγνητοσκοπηµένων µηνυµάτων ἀλλά καί τόν τρόπο 
φόρτωσης καί ἀποστολῆς τους. Πάντως ἡ τελική προθεσµία ἀποστολῆς τῶν 
βίντεο θά εἶναι ἡ Παρασκευή 5 Ἰουνίου 2020. 

 

- Ἐπιπλέον, κάθε Διευθυντής/ντρια πρέπει νά ὑποβάλλει ἕνα πλήρη κατάλογο µέ 
τά ὀνόµατα ὅλων τῶν ἀποφοιτούντων µέ ἀλφαβητική σειρά µέχρι τήν 
Παρασκευή 5 Ἰουνίου 2020. 


