
 

 

 

 

 

 

 

 

 Πρὸς 

τὸν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος 

κ. Ἀντώνιον Κ. Σαμαρᾶν 

Μέγαρον Μαξίμου 

Εἰς Ἀθήνας 
 

  

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 Μὲ αἴσθημα ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν ἐγνωσμένην εὐαισθησίαν Σας ἀλλὰ καὶ 

αἰσθήματα βαθυτάτης ἀγάπης καὶ μερίμνης διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀκριτικῆς ταύτης 

γωνιᾶς τῆς Πατρίδος μας, τὴν ὁποίαν σὺν Θεῷ διαποιμαίνομεν, κινοῦμεν τὴν γραφίδα 

μας εἰς τὴν σύνταξιν τῆς παρούσης ἐπιστολῆς πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα. 

Κατόπιν τῆς καταθέσεως εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ 

Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου τῆς τελικῆς προτάσεως τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ ἐπὶ τοῦ σχεδίου «Ἀθηνᾶ», συμφώνως 

πρὸς τὴν ὁποίαν καταργεῖται τὸ Πανεπιστήμιον Δυτικῆς Μακεδονίας (ΠΔΜ), 

ὑπαγόμενον εἰς τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πανεπιστήμιον Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 

αἰσθανόμεθα πιεστικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἐπικοινωνήσωμεν μετὰ τῆς Ὑμετέρας 

Ἐξοχότητος, διὰ νὰ διαμηνύσωμεν τὰ αἰσθήματα βαθυτάτης πικρίας, τὰ ὁποῖα 

διακατέχουν τὰς ψυχὰς τῶν κατοίκων τῆς περιφερείας μας, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκφράσωμεν 

τὴν δικαιολογημένην, ὡς πιστεύομεν, διαμαρτυρίαν μας ἐπ᾽ ἀφορμῇ τῶν 

προωθουμένων ῥυθμίσεων τοῦ ἀνωτέρω σχεδίου. 

 Διακονοῦντες καὶ ποιμαίνοντες χάριτι τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ τὴν ἀκριτικὴν 

καὶ παραμεθόριον ταύτην περιοχὴν ἐπὶ τεσσαράκοντα καὶ πέντε ἔτη ἀδιαλείπτως, 

οὐδέποτε ἐπαύσαμεν νὰ πιστεύωμεν ἀκραδάντως ὅτι «τὰ σύνορα δὲν εἶναι ποινὴ ἀλλὰ 

τιμή». Παρὰ ταῦτα, θεωροῦμεν ὅτι διὰ τῆς προτεινομένης καταργήσεως τοῦ ΠΔΜ 

ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπιβολὴ ποινῆς, καὶ μάλιστα βαρυτάτης, εἰς ὁλόκληρον τὴν Δυτικὴν 

Μακεδονίαν, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὸν νομὸν Φλωρίνης, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν περαιτέρω 

ὑποβάθμισιν, ἀπομόνωσιν καὶ ἐγκατάλειψίν του.  

 Ἐν πρώτοις, ἀδυνατοῦμεν εἰλικρινῶς νὰ ἐννοήσωμεν τὴν πρότασιν 

καταργήσεως ἑνὸς Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος, τὸ ὁποῖον «εἶναι μᾶλλον τὸ μοναδικὸ 

ΑΕΙ ποὺ δὲν ἔχει ληξιπρόθεσμες καὶ ἀνεξόφλητες ὑποχρεώσεις προηγούμενων ἐτῶν» 

καὶ «ποὺ ἀποδεικνύεται βιώσιμο», ὡς ἀναφέρει ὁ Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς 

του, καθηγ. κ. Θεόδωρος Χατζηπαντελῆς, εἰς τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1604/26-02-2013 

ἀπαντητικὸν ἔγγραφόν του πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ.  
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Πέραν τούτου, τὰ δύο Παιδαγωγικὰ Τμήματα τῆς Παιδαγωγικῆς Σχολῆς τοῦ 

ΠΔΜ, τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν εἰς τὴν πόλιν τῆς Φλωρίνης, μὲ τὴν σχεδιαζομένην 

ὑπαγωγήν των εἰς τὸ ΠΑΜΑΚ θὰ ἐνσωματωθοῦν δυσκόλως καὶ θὰ κινδυνεύσουν νὰ 

ὑποβαθμισθοῦν καὶ νὰ διαλυθοῦν, τὴν αὐτὴν δὲ πορείαν ἀναμένεται νὰ διαγράψουν 

τὰ Τμήματα Βαλκανικῶν Σπουδῶν ὡς καὶ Εἰκαστικῶν & Ἐφηρμοσμένων Τεχνῶν. 

 Ἐπὶ πλέον, ἡ διατήρησις τῶν Τμημάτων τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Μακεδονίας – Ἐμπορίας  

καὶ Ποιοτικοῦ Ἐλέγχου Ἀγροτικῶν Προϊόντων εἰς τὴν Φλώριναν καὶ Μαιευτικῆς εἰς τὴν 

Πτολεμαΐδα – θὰ εἶναι καὶ δικαὶα ἀλλὰ καὶ ἀνταποκρινομένη τόσον εἰς τὴν ἕως 

σήμερον ἐνεργὸν ἀκαδημαϊκὴν παρουσίαν των ὅσον καὶ εἰς τὰς διαφαινομένας 

σημαντικὰς μελλοντικὰς προοπτικάς των. 

 Διὰ τοὺς ἀνωτέρω καὶ ἐπιπροσθέτως διὰ λόγους ἐθνικούς, κοινωνικοὺς καὶ 

οἰκονομικοὺς παρακαλοῦμεν καὶ ἐπιζητοῦμεν τὴν μὴ συρρίκνωσιν τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς 

Μακεδονίας, μέσῳ τῆς συγχωνεύσεως ἢ καταργήσεως Τμημάτων του, ὡς καὶ τὴν μὴ 

κατάργησιν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας ἀλλὰ τὴν συνέχισιν τῆς 

λειτουργίας του ὡς αὐτοτελοῦς καὶ αὐτονόμου ΑΕΙ, εἰ δὲ μὴ ἄλλως τὴν μετονομασίαν 

του εἰς «Πανεπιστήμιον Μακεδονίας», διατηρουμένης ὡστόσο τῆς ἕδρας του εἰς τὴν 

Δυτικὴν Μακεδονίαν.  

Ἐπίσης παρακαλοῦμεν διὰ τὴν διατήρησιν καὶ συνέχισιν τῆς λειτουργίας τοῦ 

Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου-Γυμνασίου Φλωρίνης, μοναδικοῦ εἰς τὴν Δυτικὴν 

Μακεδονίαν, διότι ἐπιτελεῖ σημαντικὸν καὶ ἀναντικατάστατον ἐθνικοθρησκευτικὸν 

ἔργον μὲ δυνατότητας ἐπεκτάσεως τῆς δράσεως καὶ ἐπιρροῆς του εἰς γειτονικὰς 

ὁμοδόξους βαλκανικὰς χώρας. 

 Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, ἐπικαλούμενοι τὴν εὐαισθησίαν Σας, ἰδίως ἐπὶ 

ζητημάτων ζωτικῆς ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς σημασίας, μάλιστα δὲ εἰς τὰς λίαν 

ἐπαχθεῖς παρούσας συνθήκας, παρακαλοῦμεν νὰ λάβητε ὑπ᾽ ὄψιν Σας τὰς ἀνωτέρω 

ἐκτεθείσας σκέψεις καὶ προτάσεις μας, συμβάλλοντες τοιουτοτρόπως εἰς τὴν ἐνίσχυσιν 

καὶ ὄχι τὴν καταστροφὴν μιᾶς εὐαισθήτου παραμεθορίου περιοχῆς τῆς φιλτάτης μας 

Πατρίδος, καὶ διατελοῦμεν, 

 

   

Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας 

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

  


