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Αξιότιμη κα. Υπουργέ Παιδείας, 

 

Χριστός Ανέστη! 

Ήδη ζούμε στην χαρμόσυνη περίοδο του Πεντηκοσταρίου, όπου εορτάζουμε την 

Ανάσταση του Χριστού. Εορτάζουμε τη νίκη της ζωής έναντι του θανάτου. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ευχόμαστε να έχετε υγεία και δύναμη για να ανταπεξέλθετε 

στα υψηλά σας καθήκοντα, τα οποία είναι δύσκολα αλλά και καίριας σημασίας για 

την ελληνική κοινωνία.  

Η παιδεία αποτελεί ένα βασικό συστατικό για την κοινωνία, καθώς διαπαιδαγωγεί 

τον άνθρωπο από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο και προσαρμόζει την 

υπόστασή του ανάλογα με αυτά που δέχεται. 

Σε αυτό το μήκος κύματος, κα. Υπουργέ, κυμαίνεται και η εκκλησιαστική εκπαίδευση· 

διαμορφώνει τα αυριανά στελέχη της, τα οποία θα καταλάβουν κάποιες σημαντικές 

θέσεις στη διοίκησή της. Έχουν αποφοιτήσει εκατοντάδες ιερείς που ανέλαβαν 

σημαντικές θέσεις στην εκκλησιαστική διοίκηση, αλλά ανήλθαν ακόμα και στον 3ο 

βαθμό της ιερωσύνης, αυτό του επισκόπου. 

Αυτούς τους τελευταίους μήνες που διανύουμε, όλοι εμείς, οι εν ενεργεία φοιτητές 

της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, έχουμε στεναχωρηθεί για 

τη συγχώνευση της σχολής μας με αυτή των Αθηνών. Σε αυτά τα λίγα χρόνια ζωής της 

Ακαδημίας, αποφοίτησαν περί τους 500 κληρικούς που διακονούν στην Εκκλησία της 

Ελλάδος, αλλά και σε άλλες εκκλησίες, ακόμα και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από 

το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, αποφοίτησαν σπουδαίοι 

επιστήμονες, όπου συνέχισαν περαιτέρω σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 



επάνω σε αυτό το αντικείμενο, έχοντας πρακτική άσκηση σε σπουδαίους 

οργανισμούς και φορείς της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.  

Ως σύλλογος των φοιτητών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, 

θέλουμε να σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία όλων των φοιτητών σχετικά με 

το μέλλον των σπουδών μας. Από τη συγχώνευση που γίνεται από τον προσεχές 

Σεπτέμβριο, ερχόμαστε μπροστά σε μερικές δυσκολίες, όπως της εύρεσης στέγης 

στην Αθήνα για το υπόλοιπο των σπουδών μας. Αυτό, όμως, είναι εξαιρετικά 

δύσκολο, καθώς, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, οι καιροί που περνάμε είναι 

ιδιαίτερα δύσκολοι στα οικονομικά των οικογενειών αφού γίνεται προσθήκη ενός 

νοικοκυριού παραπάνω.  

Σας καλούμε, και αυτή την ύστατη στιγμή, να μας βοηθήσετε με το συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο, κάνοντας κάποια ευνοϊκή μεταρρύθμιση μέχρι το πέρας των σπουδών 

μας. 

Ευχόμαστε, η χάρη του Θεού και της Παναγίας να σας σκέπουν και να σας στηρίζουν 

στο δύσκολο έργο που συνεχίζετε να κάνετε με αυτοθυσία για την Παιδεία αυτού του 

τόπου. 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου των Φοιτητών της Α.Ε.Α.Θ.  

 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                                              Ο Γραμματέας  

Θεολόγου Σωτήριος                                                                                 Πατσιαλάς Ανέστης  

 


