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Προς: 1)Εφημερίδες Πελοποννήσου
2) Η Φωνή των Αποφοίτων
της Εκκλ. Σχολής Κορίνθου
3) Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος
4) Ι.Μ. Κορίνθου

Θέμα: «Εξελίξεις στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση»

Οι συγκλονιστικές αλλαγές στην χώρα μας συνταράσσουν τη συνοχή της κοινωνίας μας και
επηρεάζουν άμεσα κάθε θεσμό της. Δυστυχώς δε μένει αλώβητη και η παιδεία καθώς κατατέθηκε το
νομοσχέδιο στο οποίο γίνεται αναφορά και στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση υπογραμμίζοντας ότι ο
αριθμός των Εκκλησιαστικών Σχολείων θα μειωθεί είτε με συγχώνευση είτε με κατάργηση ορισμένων,
πρόταση που έχει γίνει και από την Εκκλησία.
Με την πεποίθηση ότι η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και γενικότερα η Εκκλησία, ιδιαίτερα σε μία
χρονική στιγμή που σημειώνονται ραγδαίες εξελίξεις, δε βρίσκεται έξω από το κοινωνικό γίγνεσθαι
σας επισημαίνουμε τα νέα δεδομένα και ζητούμε τη στήριξή σας στην προσπάθειά μας να
διατηρήσουμε το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου.
Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου είναι ένα δημόσιο σχολείο που υπάγεται στο
Υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης). Είναι ισότιμο με τα γενικά λύκεια.
Διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό στα μαθήματα
της Θεωρητικής Κατεύθυνσης και επιπλέον τρία Θεολογικά μαθήματα και Βυζαντινή Μουσική σε
κάθε τάξη με σκοπό τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των νέων που ενδιαφέρονται να
στελεχώσουν την Εκκλησία, αλλά και εκείνων που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν θεωρητικές
σπουδές. Οι μαθητές συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ενώ έχουν και τη δυνατότητα
πρόσβασης με ειδικό ποσοστό στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Χορηγούνται υποτροφίες
στους αριστούχους μαθητές από την Ιερά Σύνοδο. Λειτουργεί ΙΕΚ «Εκκλησιαστικής και πολιτιστικής
κατάρτισης».
Το Σχολείο, το οποίο είναι το μοναδικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, βρίσκεται στον Ισθμό
Κορινθίας και διαθέτει οργανωμένο Οικοτροφείο‐Εστία για τη δωρεάν διαμονή και σίτιση των
μαθητών, Παρεκκλήσιο για την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών και σύγχρονες αθλητικές
εγκαταστάσεις.
Είναι ένα από τα πλέον παραγωγικά Εκκλησιαστικά Σχολεία για την Εκκλησία μας που το 35% των
αποφοίτων του έγιναν κληρικοί. Στεγάζεται σε κτήριο της Ι. Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Βρίσκεται στην Αποστολική Μητρόπολη Κορινθίας στην οποία πρέπει να εξακολουθήσει να
λειτουργεί για λόγους τιμής προς τον Απόστολο των Εθνών Παύλο.
Ιδρύθηκε το 1924 και λειτούργησε ως το 1971 ως Επτατάξιος Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου
οπότε και έκλεισε επί χούντας και επαναλειτούργησε το 1977 ως Εκκλησιαστικό Λύκειο μέχρι και
σήμερα.
Κρίνουμε αναγκαίο να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες από
φορείς που ενδιαφέρονται πραγματικά για το Σχολείο μας.
1.
2.
3.
4.
5.

όλους τους εμπλεκόμενους

Επισκόπους των Ι. Μητροπόλεων της Πελοποννήσου
κληρικούς
καθηγητές θεολόγους των σχολείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
αποφοίτους του σχολείου μας
γονείς που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε ένα εκκλησιαστικό περιβάλλον.

Ο καθένας μας ας φροντίσει να ενημερώσει τους νέους που επιθυμούν να φοιτήσουν στο
Εκκλησιαστικό Λύκειο εφόσον αυτή την περίοδο γίνεται ενημέρωση στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου
και Α΄ Λυκείου από τους υπεύθυνους καθηγητές που διδάσκουν τον Σχολικό Επαγγελματικό
Προσανατολισμό (ΣΕΠ), ώστε τα παιδιά μας να λάβουν τη σωστή απόφαση για το μέλλον τους.
Είναι εύκολο να λειτουργήσουμε όλοι μαζί ένα «Πελοποννησιακό Κέντρο Εκκλησιαστικών
Σπουδών» με 50‐ 60 ή και περισσότερους μαθητές αρκεί να ξεπεραστεί η κρίση.
Και εν τέλει ας αναλογιστούμε: Αν κλείσουν τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, η διοικούσα Εκκλησία θα
αναγκαστεί να κάνει εισαγωγή παπάδων για να τελέσουν ένα μυστήριο;

Με εκτίμηση
Για το σύλλογο των καθηγητών
Ο διευθυντής

Βλάσιος Ανδρικόπουλος
Φυσικός

