
 

 

 

 

 

 

 

 

 Πρὸς 

τὸν Ἐντιμότατον 

Γενικὸν Γραμματέαν Θρησκευμάτων 

κ. Γεώργιον Καλαντζῆν 

Εἰς Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς 

 

  

Ἐντιμότατε Κύριε Γενικὲ Γραμματεῦ, 

 Ἐλάβομεν τὴν ὑπ᾽ ἀριθμ. 277/18-02-2013 ἐπιστολήν Σας, διὰ τῆς ὁποίας 

διεβιβάσθη εἰς ἡμᾶς ἡ ὑπ᾽ ἀριθμ. 14690/Α2/04-02-2013 Ὑπουργικὴ Ἀπόφασις περὶ τῆς 

«Συγκροτήσεως Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Ἀναβάθμιση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης», 

καὶ προβαίνομεν εἰς τὴν διατύπωσιν τῶν ἀκολουθουσῶν προτάσεων-διαπιστώσεων ἐπὶ 

τοῦ προκειμένου θέματος. 

 Ἐπωμισθέντες ἐπὶ μίαν εἰκοσαετίαν καὶ πλέον τὰ καθήκοντα τοῦ 

Ὑποδιευθυντοῦ εἰς τὸ νῦν ὀνομαζόμενον Γενικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Λύκειον-Γυμνάσιον 

Φλωρίνης, ὡς ἐπίσης καὶ συμμετασχόντες ἐνεργῶς εἰς τὴν ὀργάνωσιν καὶ ἐκ βάθους 

ἀναδιάρθρωσιν του, γνωρίζομεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς οὐ μόνον τὰ προβλήματα ἀλλὰ καὶ 

τὰς δυνατότητας ἀναβαθμίσεως καὶ περαιτέρω βελτιώσεως τοῦ παρεχομένου ἐν αὐτῶ 

ἔργου. 

 Ἐν πρώτοις, πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι διὰ τὴν τελεσφόρον λειτουργίαν τοῦ 

Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ὁ ἀνθρώπινος παράγων εἶναι πλέον ἤ 

ἀναγκαῖος, ἤτοι ἡ στελέχωσις τῶν ἐκπαιδευτικῶν δομῶν μὲ καταλλήλως 

κατηρτισμένον καὶ ἀριθμητικῶς ἐπαρκὲς ἐκπαιδευτικὸν προσωπικόν, οὕτως ὥστε νὰ 

διασφαλισθῇ ἡ ἀπρόσκοπτος καὶ οὐσιαστικὴ ἐπιτέλεσις τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου δι᾽ 

ἐμπράκτων ἀποτελεσμάτων, ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ἀναδείξεως καὶ καταρτίσεως Κληρικῶν 

καὶ Λαϊκῶν Στελεχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι θὰ τιμοῦν τὴν θέσιν των 

καὶ τὴν ἀποστολήν των. 

 Πέραν τούτου θεωροῦμεν ἐπιτακτικὴν ἀνάγκην τὴν ἐπαναφορὰν ἑνὸς ἐπὶ πλέον 

ἔτους σπουδῶν εἰς τὰ Γενικὰ Ἐκκλησιαστικὰ Λύκεια, ὡς ἴσχυε παλαιότερον, ὑφ᾽ 

οἱανδήποτε μορφὴν ἢ ὀνομασίαν (Δ’ Τάξις ἢ ἄλλως πως), προκειμένου ἡ παρεχομένη 

παιδεία νὰ καταστῇ πληρεστέρα καὶ ὁλοκληρωμένη. Καὶ ὡς ἤδη ἰσχύει εἰς τὴν 

περίπτωσιν τῶν ἀποφοίτων τῶν Ἐπαγγελματικῶν Λυκείων, καθίσταται, νομίζομεν, 

ἐπιβεβλημένη ἡ ἐπανακαθιέρωσις ποσοστώσεως διὰ τὴν εἰσαγωγὴν καὶ τῶν 

ἀποφοίτων τῶν Γενικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων εἰς τὰς Θεολογικὰς Σχολάς. 
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 Ἀσφαλῶς, ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ εἰς τὴν ἐν γένει συζήτησιν τοῦ θέματος θεωρεῖται 

ἡ διασφάλισις τῆς συνεχίσεως τῆς λειτουργίας τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου-

Γυμνασίου Φλωρίνης καὶ ἡ περαιτέρω ἐνίσχυσίς του, δεδομένου τοῦ γεγονότος ὅτι 

εὑρίσκεται εἰς μίαν ἀκριτικὴν καὶ παραμεθόριον περιοχήν, καλύπτει δὲ τὰς ἀνάγκας 

τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως δι᾽ ὁλόκληρον τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν καὶ 

σημαντικὸν τμῆμα τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας, ἐνῷ ἐπὶ πλέον καταρτίζει καὶ 

Ὀρθοδόξους νέους ἐξ Ἀλβανίας, οἱ ὁποῖοι στελεχώνουν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς 

γείτονος χώρας, διακονοῦντες τὸ ἐκεῖ ἐπιτελούμενον λατρευτικὸν καὶ ποιμαντικὸν 

ἔργον. Ὅθεν, αἱ προσπάθειαι δέον νὰ συντείνουν εἰς τὴν προσέλκυσιν μεγαλυτέρου 

ἀριθμοῦ μαθητῶν καὶ σπουδαστῶν, οὐ μόνον Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ προερχομένων ἐξ 

ὁμοδόξων ὁμόρων κρατῶν. 

 Ἐντιμότατε Κύριε Γενικὲ Γραμματεῦ, ἐλπίζοντες ὅτι θὰ λάβητε σοβαρῶς ὑπ᾽ 

ὄψιν τὰς προηγηθείσας διαπιστώσεις-προτάσεις, ὡς καὶ τοὺς ἐθνικοὺς καὶ 

θρησκευτικοὺς λόγους που ἐπιβάλλουν τὴν διατήρησιν τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 

Λυκείου-Γυμνασίου εἰς τὴν Φλώριναν, εὐχόμεθα πᾶσαν ἐπιτυχίαν εἰς τὸ ἔργον τῆς 

Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν ἐπιζητουμένην ἀναβάθμισιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, 

διατελοῦντες,   

 

 

 

Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας 
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