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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
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ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι πρωτίστως και κυρίως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που το όμορφο περιβάλλον του είναι ένα ζωντανό εργαστήριο, 
αλλά και τόπος μάθησης και διαμονής για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας και Ανώτερης Εκπαίδευσης. 
 
Ο πρωταρχικός σκοπός της χρήσης της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι η κάλυψη των αναγκών των μαθητών, των 
σπουδαστών, του προσωπικού και της κοινότητας των κατοίκων της Σχολής. Η Σχολή δίνει 
το δικαίωμα χρήσης της εκκλησίας και σε άτομα της ευρύτερης κοινότητας της Σχολής, που 
θέλουν να πραγματοποιήσουν τα θρησκευτικά μυστήρια (γάμο – βάπτιση) τόσο των ίδιων 
όσο και των κοντινών συγγενών τους. Σ’ αυτή την ευρύτερη κοινότητα της Σχολής ανήκουν: 
οι απόφοιτοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Φίλων και των υπολοίπων 
ομάδων εθελοντικής εργασίας της Σχολής, τα μέλη του προσωπικού και οι δωρητές. Σε όλα 
τα παραπάνω άτομα δίνεται το δικαίωμα χρήσης της εκκλησίας της Σχολής σύμφωνα με 
τους κανόνες που περιγράφονται παρακάτω. 
 
Τυχόν έσοδα από την τέλεση των μυστηρίων χρησιμοποιούνται στην παροχή υποτροφιών 
στους μαθητές και σπουδαστές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Η καλύτερη δυνατή τέλεση των μυστηρίων με σεβασμό στους κανόνες της Ορθόδοξης 
Πίστης και της καλής συμπεριφοράς που θα έχει ως αποτέλεσμα μια αλησμόνητη τελετή. 
 
Η θέσπιση των παρακάτω οδηγιών και κανόνων αποβλέπουν στο συγκερασμό: 
• της ιερότητας του χώρου και της τήρησης των ιερών κανόνων της Ορθοδοξίας 
• του κύρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και 
• της χαράς των ανθρώπων που έρχονται να τελέσουν ή να παρακολουθήσουν 
τα μυστήρια. 

 
 
 
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
1. Οι βαπτίσεις τελούνται μόνο στο εσωτερικό του ναού. 
2. Τα αυτοκίνητα ΟΛΩΝ των καλεσμένων παραμένουν εκτός Σχολής με την καθοδήγηση 
και φροντίδα του αρμοδίου υπαλλήλου. Επιτρέπεται η είσοδος ΜΟΝΟ σε 3-4 
αυτοκίνητα που έχουν για παράδειγμα το μωρό ή τη νύφη, τους κουμπάρους και 
κάποιους ηλικιωμένους κοντινούς συγγενείς. Για τις πινακίδες των παραπάνω οχημάτων 
καθώς και για τον ενδεικτικό αριθμό των καλεσμένων παρακαλούνται οι χρήστες να 
ενημερώσουν τη Σχολή τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την τέλεση του μυστηρίου. 
3. Επιβάλλεται η ευπρεπής παρουσία (λόγων – πράξεων – έργων) ΟΛΩΝ στο χώρο της 
Εκκλησίας και στον περιβάλλοντα χώρο. 
4. Το μόνο αρμόδιο άτομο για θέματα μυστηρίων στη Σχολή είναι η κα Ζήνα Πανταζή (βλ. σελ. 3 
για στοιχεία επικοινωνίας). Δεν θα λαμβάνονται υπόψη συνεννοήσεις με άλλα άτομα εντός ή 
εκτός Σχολής. 
5. Δεν επιτρέπεται η περιφορά των καλεσμένων εκτός των ορίων του χώρου γύρω από την 
Εκκλησία και του χώρου πρόσβασης από και προς την πύλη. 
6. Δεν επιτρέπεται η διέλευση αυτοκινήτων στο πλακόστρωτο και η χρήση του 
αμφιθέατρου απέναντι από την εκκλησία. 
7. Δεν επιτρέπονται υπέρμετροι στολισμοί μέσα και έξω από την Εκκλησία. 
8. Δεν επιτρέπονται μετακινήσεις επίπλων (καρεκλών, πάγκων, μανουαλιών κλπ.). 
Διατίθενται προς χρήση δύο (2) τραπέζια για τις μπομπονιέρες με τραπεζομάντηλα. 
9. Ο Ναός είναι στη διάθεση των χρηστών δύο (2) ώρες πριν την ώρα έναρξης του 
μυστηρίου και δύο (2) ώρες μετά. Το μυστήριο θα πρέπει να ξεκινά την ώρα που έχετε 
δηλώσει κατά την κράτηση. Παρακαλούμε τα μέλη των οικογενειών να προσέρχονται 
εγκαίρως. 
10. Δεν επιτρέπεται η χρήση πυροτεχνημάτων και κροτίδων, πυρσών, λαμπάδων και πάσας 
άλλης πηγή φωτιάς στον εξωτερικό χώρο καθώς και εναέριων μέσων βιντεοσκόπησης 
και φωτογράφησης ή μηχανημάτων αναπαραγωγής και ενίσχυσης ήχου. Αν το μυστήριο 
τελείται στον εξωτερικό χώρο τότε επιτρέπονται τα δύο κεριά ή οι δύο λαμπάδες του 
γάμου, σύμφωνα με το έθιμο. 
11. Κάθε φθορά στο Ναό και στο χώρο από τους καλεσμένους ή τους ανθρώπους που 
καλούν οι χρήστες για την παροχή υπηρεσιών (στολισμό - φωτογράφηση - 
βιντεοσκόπηση) αποτελεί απόλυτη ευθύνη των χρηστών και αντικαθίσταται πλήρως από 
αυτούς. 
12. Η Σχολή δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση «σωματικής βλάβης» ή «υλικής 
ζημίας» που δεν προέρχεται από την επαγγελματική της δραστηριότητα, τόσο στους 
τελούντες το μυστήριο όσο και στους προσκεκλημένους αυτών. 
13. Η κοινοποίηση των οδηγιών - κανόνων στους καλεσμένους και συνεργάτες αποτελεί 
ευθύνη των χρηστών και ΟΧΙ της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 
14. Η φωτογράφηση - βιντεοσκόπηση επιτρέπεται μόνο στην αυλή της εκκλησίας. 
15. Στις βαπτίσεις τα κεράσματα μοιράζονται εκτός του Ναού ή στο περιστύλιο σε 
περίπτωση βροχής. 
16. Στους γάμους δεν επιτρέπεται το πέταγμα ρυζιού στον εσωτερικό χώρο του ναού, παρά 
μόνο στον εξωτερικό. 
17. Στην περίπτωση που οι χρήστες ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν τη δεξίωση στο 
χώρο της Σχολής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη επιχείρηση Papcorp (βλ. σελ. 3 στοιχεία 
επικοινωνίας) με την οποία η Σχολή έχει συμφωνίααποκλειστικής συνεργασίας. Σε διαφορετική 
περίπτωση, δεν επιτρέπεται η προσφορά εδεσμάτων στο χώρο πλην ενδεχομένως ενός απλού 
κεράσματος με τη μπομπονιέρα. 
18. Σε κάθε περίπτωση ο εξωτερικός χώρος του ναού θα πρέπει να παραδίδεται στη Σχολή 
στην κατάσταση που παρελήφθη. Θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί τα υλικά 



διακόσμησης, τυχόν έπιπλα (όπως καρέκλες) και τυχόν υλικά κεράσματος (όπως 
πλαστικά ποτηράκια). 
 
 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
 
Η ημερομηνία και η ώρα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη Σχολή, και στη συνέχεια 
γίνεται η επικοινωνία - συνεννόηση με τον Ιερέα της Εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας, 
Πατέρα Γαβριήλ. 
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΙΑΣ 
 

Φορέας Υπεύθυνος Τηλέφωνο E-mail 

ΑΓΣ Ζήνα Πανταζή 2310 492700* zpanta@afs.edu.gr 
 

Pap Corp Σύλβια Ιωαννίδου 6974411846 fzone@papcorp.gr 
 

Ι. Ναός Αγ. 
Αναστασίας – 
Κηφισιά 
 

Πάτερ Γαβριήλ 
 

6936631171 
 

 

 
*Επισκέψεις στην Εκκλησία πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού την Τρίτη ή την 
Πέμπτη 10:00-14:00 
 

 


