
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017 

Την «Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης» στη Νέα Σμύρνη επισκέφτηκε σήμερα ο 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, ο πρώτος που ενθρονίστηκε 

μετά από κενό 94 ετών. Η Μητρόπολη Σμύρνης παρέμενε ορφανή, καθώς ουδέποτε 

συμπληρώθηκε το κενό που άφησε ο προκάτοχός του ιερομάρτυρας Άγιος Χρυσόστομος 

Σμύρνης, ο οποίος σφαγιάστηκε κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922. 

Ο Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος από ιερείς της Ι. Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, 

συμμετείχε αρχικά στην πρωινή προσευχή των μαθητών της Σχολής. Ακολούθησε 

εκδήλωση προς τιμήν του στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής, όπου τον 

υποδέχθηκαν οι Διευθυντές του Λυκείου και του Γυμνάσιου, καθηγητές, αντιπροσωπεία 

μαθητών, εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και εκπρόσωποι του 

Συνδέσμου Αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής. Παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Εστίας 

Νέας Σμύρνης, κ. Γιάννης Παπαδάτος, και η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του 

Δήμου Ν. Σμύρνης, κ. Νόρα Γαλανοπούλου.  

Η διεύθυνση του σχολείου προσέφερε στον Σεβασμιώτατο αναμνηστική πλακέτα, ενώ ο 

Σύνδεσμος Αποφοίτων δώρισε χαλκογραφία του επί πτυχίω χαρακτικού έργου της κας 

Ρένας Ηλία-Ανούση, η οποία επί 3 δεκαετίες υπήρξε καθηγήτρια εικαστικών της 

Σχολής. Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ιστορική Ευαγγελική 

Σχολή Σμύρνης και στην αξία της ευγενούς άμιλλας και του «αιέν αριστεύειν» στη 

σημερινή συγκυρία. Ανέδειξε τη σπουδαιότητα της ιστορικής σχολής για τον Ελληνισμό 

και την ανάγκη διατήρησης μιας σπουδαίας εκπαιδευτικής παράδοσης μέσω της 

σημερινής Προτύπου Ευαγγελικής Σχολής. Επίσης, παρουσίασε την εκκλησιαστή 

πραγματικότητα στη Σμύρνη και τις δραστηριότητες της Μητροπόλεως, και απηύθυνε 

πρόσκληση προς τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ευαγγελικής Σχολής να 

επισκεφθούν την Ι. Μητρόπολη Σμύρνης. 

Στη συνέχεια παρακολούθησε μουσικό πρόγραμμα που παρουσίασε το μαθητικό 

μουσικό σύνολο του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής. Τέλος, παρακάθισε σε μικρή 

δεξίωση, την οποία παρέθεσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 

Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, ένα από τα πέντε πρότυπα δημόσια σχολεία της χώρας 

μας, επωμίζεται τεράστια πνευματική και παιδαγωγική κληρονομιά, καθώς αποτελεί την 

ιστορική συνέχεια της Ευαγγελικής Σχολής της Μικρασιατικής Σμύρνης, που ιδρύθηκε 

το 1733 και στην οποία φοίτησαν μεγάλες προσωπικότητες του Ελληνισμού, όπως ο 

Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Μανώλης Καλομοίρης και ο 

Αριστοτέλης Ωνάσης. 
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