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Τό  λῆξαν  σχολικό  ἔτος  2020-2021  εἶχε  ἀνακηρυχθεῖ  ἀπό  τό

Τμῆμα  Ἐκκλησιαστικῆς  Ἐκπαιδεύσεως  καί  Θρησκευτικῆς  Ἀγωγῆς

τῆς  Γενικῆς  Γραμματείας  Θρησκευμάτων,  μέ  τήν  ὑπ’  ἀριθ.  πρωτ.

27665/Θ2/25.2.2020  Ἐγκύκλιο,  ὡς  “Ἔτος  Ἁγίου  Νεκταρίου  γιά  τήν

Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση”, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 100 ἐτῶν

ἀπό  τήν  κοίμηση  τοῦ  μεγάλου  ἱεράρχη  (βράδυ  τῆς  8ης.11.1920),

προστάτη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος,

μεταξύ  τῶν  ἄλλων,  διετέλεσε  Διευθυντής  τῆς  Ριζαρείου

Ἐκκλησιαστικῆς  Σχολῆς,  ἀποτελώντας  πρότυπο  παιδαγωγοῦ  καί

ποιμένα.  Μάλιστα,  στήν  διάρκεια  τῆς  θητείας  του  αὐτῆς  στήν

Ριζάρειο,  κατά κοινή ὁμολογία,  ἡ σχολή ἐπανῆλθε στήν κανονική

κατεύθυνση,  ὥστε  ὁ  διάδοχός  του  στήν  σχολή  καί  μετέπειτα

Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν  Χρυσόστομος  Παπαδόπουλος  νά

ὑπογραμμίζει ἐπ’ αὐτοῦ:  “Εὐτυχῶς (…) ἡ Ριζάρειος Σχολή, διά τοῦ

Διευθυντοῦ  Μητροπολίτου  Πενταπόλεως  Νεκταρίου,  ἕνεκα  τοῦ

κύρους αὐτοῦ ὡς Ἱεράρχου, ἐπανεῦρε τήν ἐσωτερικήν αὐτῆς γαλήνην

καί διά τοῦ ἐκλεκτοῦ αὐτῆς διδακτικοῦ προσωπικοῦ ἐχώρησε πρός τά

πρόσω, μετά τῆς συνήθους αὐτῇ μεγάλης πνευματικῆς ἐπιδόσεως. Ὁ

Διευθυντής  ἀπεκατέστησε  τελείως  τόν  ἐκκλησιαστικόν  χαρακτῆρα

τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς τῆς Σχολῆς”. 

Οἱ  ἰδιαίτερες  συνθῆκες  πού  ἐπικράτησαν  κατά  τό

προηγούμενο  διάστημα  λόγῳ  τῆς  πανδημίας  τοῦ  κορωνοϊοῦ,  δέν

ἐπέτρεψαν  νά  δοθεῖ  ἡ  πρέπουσα  σημασία  καί  προβολή  στήν

μνημονευθεῖσα  ἐπέτειο,  συμπαρασύροντας  καί  τίς  σχετικές

ἐκδηλώσεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων. 

Σέ  αὐτές  τίς  πρωτόγνωρες  γιά  ὅλους  καί  πάντως  ὄχι

εὐχάριστες συνθῆκες,   ἡ  Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας

τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, καί ἡ ἁρμόδια Συνοδική



Ἐπιτροπή  Ἐκκλησιαστικῆς  Ἐκπαιδεύσεως  καί  Ἐπιμορφώσεως  τοῦ

Ἐφημεριακοῦ  Κλήρου,  ἡ  ὁποία  τελεῖ  ὑπό  τήν  προεδρία  τοῦ  Σεβ.

Μητροπολίτου  Καισαριανῆς,  Βύρωνος  καί  Ὑμηττοῦ  κ.  Δανιήλ,

προέβησαν  στίς  ἀκόλουθες  ἐνέργειες,  ὥστε  νά  ἐξάρουν,  ὅσο  τό

δυνατόν,  τό  γεγονός  καί  νά  τιμηθεῖ  ἡ  μνήμη  τοῦ  Ἁγίου  πατρός

Νεκταρίου  στήν  Ἐκκλησιαστική  Ἐκπαίδευση,  ἐντός  τοῦ  πλαισίου

τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας - διά τοῦ

ἁρμοδίου  Ὑπουργείου  Παιδείας  καί  Θρησκευμάτων  καί  δή  τῆς

Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων.

1.  Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί

Ἐπιμορφώσεως  τοῦ  Ἐφημεριακοῦ  Κλήρου  συμμετεῖχε  στήν

προπαρασκευαστική  συνάντηση  μέ  στελέχη  τοῦ  Ὑπουργείου

Παιδείας  καί  Θρησκευμάτων  ὑπό  τόν  Γενικό  Γραμματέα

Θρησκευμάτων κ.  Γεώργιο Καλαντζῆ,  ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε

στό κτίριο τοῦ Ὑπουργείου τήν 5η.12.2019. Ἐκ μέρους τῆς Συνοδικῆς

Ἐπιτροπῆς  στήν  συνάντηση  συμμετεῖχαν  οἱ  Σεβ.  Μητροπολίτες

Καισαριανῆς,  Βύρωνος  καί  Ὑμηττοῦ  κ.  Δανιήλ  καί  Χαλκίδος  κ.

Χρυσόστομος, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Κουτσούρης καί ὁ

καθηγητής κ. Πέτρος Κόρδας - οἱ δύο τελευταῖοι καί μέ τήν ἰδιότητα

τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως - καθώς καί ὁ

Γραμματέας  τῆς  Συνοδικῆς  Ἐπιτροπῆς  Πανοσιολογιώτατος

Ἀρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός Πετράκος.

Σέ  συνέχεια  τῆς  προαναφερθείσης  συναντήσεως,  κατόπιν

προτάσεως  τῆς  Συνοδικῆς  Ἐπιτροπῆς,  ἡ  Διαρκής  Ἱ.  Σύνοδος  τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως ληφθείσης

στήν  συνεδρία  τῆς  11ης.12.2019,  ὑπέβαλε  πρός  τό  Ὑπουργεῖο

συγκεκριμένες  προτάσεις  γιά  τόν  ἑορτασμό  τοῦ  ἔτους  Ἁγίου

Νεκταρίου στήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση (βλ. ἀριθ. Συνοδ. πρωτ.

5818/2706/13.12.2019).



2. Κατόπιν προτάσεως τῆς ρηθείσης Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Ἱ.

Σύνοδος  στήν συνεδρία τῆς 13ης.10.2020 ἐνέκρινε τήν ἀνατύπωση

καί  ἀποστολή πρός  ὅλους  τούς  μαθητές  καί  ἱεροσπουδαστές  τῆς

Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς σύντομης  μέν,  περιεκτικῆς δέ,

μελέτης  τοῦ  Σοφοκλῆ  Δημητρακόπουλου  “Ὁ  Ἅγιος  Νεκτάριος

Πενταπόλεως. Πρώτη ἑκατονταετία ἀπό τήν κοίμησή του”, ἡ ὁποία

ἐμπεριείχετο  ὡς  εἰσαγωγή  στά  “Δίπτυχα  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς

Ἑλλάδος 2020”. Ὅπως  σημειώνει ὁ  Μακαριώτατος  Ἀρχιεπίσκοπος

Ἀθηνῶν στήν  προλογική του ἐπιστολή, ὁ σκοπός τῆς διανομῆς τῆς

μελέτης αὐτῆς εἶναι οἱ μαθητές καί οἱ ἱεροσπουδαστές “νά ἔχουν τόν

Ἅγιο πρότυπο καί στήριγμα στήν ζωή τους”.

Μάλιστα,  ἡ  Ἱ.  Σύνοδος  στήν  ἴδια  συνεδρία  ἀποφάσισε  ἡ

μελέτη  αὐτή  νά  διανεμηθεῖ  καί  πρός  ὅλους  τούς  κληρικούς  τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὥστε  “νά ἐμπνέονται ἀκριβῶς ἀπό τόν βίο

καί τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου”.

3.  Στήν συνεδρία  τῆς  Διαρκοῦς  Ἱ.  Συνόδου τῆς  6ης.4.2021

ἀποφασίσθηκε ἡ ἀποστολή πρός ὅλα τά Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα,

ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς δίτομης μελέτης

τοῦ Σεβ.  Μητροπολίτου  Σουηδίας κ.  Κλεόπα  “Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος

Κεφαλᾶς,  Μητροπολίτης  Πενταπόλεως”, τῶν  ἐκδόσεων  τῆς

Ἀποστολικῆς  Διακονίας,  ἀφ’  ἑνός  γιά  τόν  ἐμπλουτισμό  τῶν

σχολικῶν  βιβλιοθηκῶν  τους,  ἀφ’  ἑτέρου  γιά  τήν βράβευση  τῶν

πρωτευόντων  μαθητῶν  ἑκάστης  τάξεως  τῶν  Ἐκκλησιαστικῶν

Σχολείων.  Ἐπίσης,  ἀποφασίσθηκε ἡ  ἀποστολή  συγχαρητηρίου

ἐπιστολῆς  τοῦ  Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου  πρός  τούς  ὡς  ἄνω

ἀριστούχους μαθητές.

Ἡ ἀνωτέρω ἐπέτειος, τέλος, συνέπεσε μέ δύο ἄλλα σημαντικά

γεγονότα γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση:



α.  Μέ  τό  πρῶτο  ἔτος  διανομῆς  τῶν  νέων  βιβλίων  τῶν

θρησκευτικῶν μαθημάτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Γιά

πρώτη  φορά,  μετά  τήν  δεκαετία  τοῦ  1970,  ἡ  Ἐκκλησιαστική

Ἐκπαίδευση  ἀπόκτησε  νέα  καί  σύμφωνα  μέ  τίς  σύγχρονες

παιδαγωγικές  μεθόδους  διδακτικά  ἐγχειρίδια  γιά  τά  εἰδικά

θρησκευτικά  μαθήματα.  Τά  βιβλία  αὐτά  εἶναι  ἀποτέλεσμα  τῆς

πρωτοβουλίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί δή

τοῦ  Ἰνστιτούτου  Ἐκπαιδευτικῆς  Πολιτικῆς  (ΙΕΠ)  καί  καρπός  τῆς

συγγραφῆς  ἐξαιρέτων  θεολόγων  ἐπιστημόνων,  ἀλλά  καί  τοῦ

διαλόγου καί τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

μέσῳ τῆς ἁρμόδιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς κατά τά ἔτη 2019 καί 2020.

β.  Μέ  τήν  ψήφιση  τοῦ  Νόμου  4823/2021  (βλ.  ΦΕΚ  Α΄

136/3.8.2021), ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει καί θεμελιώδεις διατάξεις γιά

τήν  Ἐκκλησιαστική  Ἐκπαίδευση.  Οἱ  νέες  νομοθετικές  ἀλλαγές

ἀποσκοποῦν στήν ἀναβάθμιση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως,

οὐσιαστικῶς μέ τήν μετατροπή τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων σέ

Πρότυπα καί τήν δημιουργία τῶν Σχολῶν Μαθητείας Ὑποψηφίων

Κληρικῶν (ΣΜΥΚ). Εἰδικῶς τό τελευταῖο ἀποτελοῦσε χρόνιο αἴτημα

τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος.  Ὅλοι  εὐελπιστοῦμε  ὅτι  οἱ  ἀλλαγές

αὐτές  θά  ἀποβοῦν  πρός  ὄφελος  πάντων  καί  κυρίως  ὅτι  θά

συμβάλουν  στήν  οὐσιαστική  κατάρτιση  τῶν  νέων,  οἱ  ὁποῖοι  θά

ἀποτελέσουν  τούς  μελλοντικούς  κληρικούς  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς

Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν γένει, καί ὡς πρός τήν

ἀπόκτηση τοῦ ἀπαραιτήτου γιά τήν ἐποχή ἐπιπέδου γνώσεων, ἀλλά

καί ὡς πρός τήν πνευματική καί ἱεροπρεπῆ καλλιέργειά τους.
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πετράκος

Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως & Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου


