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ΠΡΟΣ:

Τους/τις Θεολόγους
Γυμνασίων και Λυκείων των
Νομών Κορινθίας, Αργολίδας,
Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας,
Μεσσηνίας
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Ν. Κορινθίας
3) Κον Παύλο Απ. Φήμη
Σχ. Σύμβουλο Θεολόγων

ΘΕΜΑ: « Εξελίξεις στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση»

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χριστός Ανέστη
Όπως ήδη γνωρίζετε, βρίσκεται σε εξέλιξη η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπ.
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. στο οποίο γίνεται αναφορά και στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των εκκλησιαστικών σχολείων θα μειωθεί είτε με
συγχώνευση είτε με κατάργηση ορισμένων.
Με την πεποίθηση ότι η πορεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και γενικότερα των
εκκλησιαστικών θεμάτων δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορους εκείνους που διδάσκουν τα
θεολογικά γράμματα στα παιδιά μας, σας επισημαίνουμε τα νέα δεδομένα και ζητούμε για
μία ακόμη φορά τη στήριξή σας η οποία είναι καθοριστική για το μέλλον της Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης που βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της.
Επομένως, για να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να δούμε και το όνομα του
ιστορικού μας σχολείου ( που κατά τη μακρόχρονη πορεία του έχει προσφέρει πλείστα ικανά
στελέχη στην Εκκλησία και τη χώρα μας) στον κατάλογο εκείνων που θα πάψουν να
λειτουργούν προσεχώς, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας να διατηρηθεί
αυτό το σχολείο.
Περιμένουμε από σας να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε τους μαθητές των
σχολείων που υπηρετείτε για την προσφορά αυτού του σχολείου, ώστε κάποιοι από αυτούς
να συνεχίσουν τη μαθητική τους πορεία στο Εκκλησιαστικό μας Λύκειο.
Πιστεύουμε ότι ο καθένας μας θα μπορούσε να φανταστεί πιο ευοίωνο το μέλλον του
σχολείου μας αν κάθε κληρικός και κάθε θεολόγος ανά τακτά χρονικά διαστήματα στήριζε το
σχολείο μας, στέλνοντάς μας έναν τουλάχιστον μαθητή.
Για το σκοπό αυτό σας στέλνουμε συνημμένα και σχετική ανακοίνωση.
Με εκτίμηση
Για τον σύλλογο των καθηγητών
Ο Διευθυντής
Βλάσιος Ανδρικόπουλος
Φυσικός

