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Την ομόθυμη στήριξη των δημάρχων και της κοινωνίας της Κεντρικής
Μακεδονίας στο αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ.
Βαρθολομαίου για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης μετέφερε ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας –
Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας
της Ένωσης στον ιερό αυτόν τόπο της Ορθοδοξίας.
Ο κ. Καϊτεζίδης και η πολυμελής αντιπροσωπεία της ΠΕΔ-ΚΜ
επισκέφτηκαν την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης, όπου
συναντήθηκαν με τον ηγούμενό της, επίσκοπο Αραβισσού Κασσιανό,
ενώ είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις
της ιστορικής Θεολογικής Σχολής, η οποία σταμάτησε να λειτουργεί το
1971. Τη Σχολή με την βαριά πνευματική και ιστορική αξία, από την
οποία αποφοίτησαν λόγιοι, ιεράρχες με σημαντική προσφορά και
πνευματικοί ηγέτες της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων 12 οικουμενικοί
πατριάρχες, ανάμεσά τους και ο νυν προκαθήμενος της Ορθοδοξίας κ.κ.
Βαρθολομαίος.
«Προσερχόμαστε εδώ μεταφέροντας την απόλυτη στήριξη των πολιτών,
των κοινωνιών μας για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής. Η
περιφερειακή ένωση των δήμων μας, προσεύχεται και παρακαλεί
αδιάλειπτα, ώστε να ανοίξουν οι πύλες της Σχολής και να χτυπήσει
επιτέλους ξανά το κουδούνι που θα καλέσει τους νέους σπουδαστές στα
μαθήματα. Η παρουσία μας εδώ είναι συμβολική, είναι όμως και
ουσιαστική. Αποτελεί το καλύτερο και το πιο έμπρακτο μήνυμα
απόλυτης στήριξης προς την πλευρά σας, ώστε να συνεχίσετε με
αφοσίωση, με σεμνότητα, με εργατικότητα αυτόν τον σπουδαίο αγώνα,
όπως κάνετε μέχρι τώρα. Η επίσκεψή μας σήμερα συμπίπτει δυστυχώς
με τη συμπλήρωση 52 χρόνων μετά την οδυνηρή απόφαση για την
παύση της λειτουργίας της πέρα και πάνω από κάθε κανόνα δικαίου και
ηθικής. 52 πέτρινα χρόνια για τη Σχολή, τα οποία δυστυχώς
συνεχίζονται. Εμείς ως προσκυνητές, όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας,
νομίζω πως ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ιστορία και την παράδοση
της Σχολής σας», είπε ο κ. Καϊτεζίδης, στη σύντομη ομιλία που έκανε
απευθυνόμενος στον ηγούμενο της μονής, η οποία σήμερα αριθμεί
μόλις πέντε κληρικούς και δύο υπαλλήλους.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που
συνδέουν την Ελλάδα, τη Μακεδονία, αλλά και τη Θεσσαλονίκη με τη
Χάλκη, όπως επίσης και στις στέρεες σχέσεις  μεταξύ των Θεολογικών
Σχολών της Χάλκης και της Θεσσαλονίκης. Αναφερόμενος στο αίτημα
για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σημείωσε πως
έλαβε μεγάλη δυναμική μετά την ανάδειξη στον θρόνο του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
«Χάρη στη δική του ενεργοποίηση το θέμα της Χάλκης δεν το εγείρουν
μόνο οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί ηγέτες του δυτικού κόσμου, το
εγείρει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και ο πρώην πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον, που κατά την περιοδεία του
στην Τουρκία το 1999 ζήτησε και αυτός επισήμως την επαναλειτουργία
της», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Ο κ. Καϊτεζίδης ευχαρίστησε τον ηγούμενο για τη θερμή υποδοχή και
την πνευματική ανάταση που, όπως είπε, πρόσφερε στα μέλη της
αποστολής. «Να ξέρετε ότι αυτό είναι ανεκτίμητο, μία ανεκτίμητη
παρακαταθήκη που φεύγοντας από εδώ θα την κουβαλάμε στην ψυχή
μας», είπε ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του.
Από την πλευρά του ο επίσκοπος Αραβισσού, Κασσιανός, ευχαρίστησε
τα μέλη της αντιπροσωπείας για τη στήριξη, ενώ αναφέρθηκε στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. «Να σας
ευχαριστήσω, γιατί όλοι μας πρέπει να στηρίζουμε τη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κάθε κοινότητα
που βρίσκεται εδώ στην Τουρκία. Κατά καιρούς περνάμε δύσκολες
στιγμές λόγω των πολιτικών καταστάσεων. Τα πολιτικά συστήματα
αλλάζουν και εμείς πρέπει να μπορούμε να συμβιβαστούμε με τις
αλλαγές αυτές. Το περισσότερο βάρος το έχει ο Πατριάρχης μας και 32
χρόνια στη δύσκολη θέση προσπαθεί με όλα αυτά τα προβλήματα να
αντέξει την κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει το Πατριαρχείο και η θέση
του Πατριάρχη. Στον ενθρονιστήριο λόγο του το 1991, τα περισσότερα
από αυτά που είπε τα έκανε. Το μόνο που δεν μπόρεσε και ακόμη
προσπαθεί είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής. Εγώ
πάντοτε παρακαλώ τον Θεό ο Πατριάρχης μας να δει εκείνη την ιερή
στιγμή. Η ηλικία προχωράει αλλά όποτε έρχεται εδώ στη Σχολή και μας
επισκέπτεται βλέπω στα μάτια του αυτό το φως, το φως της ελπίδας.
Ήρθε η στιγμή να τη ζήσει. Να δει ο Πατριάρχης τη Σχολή όπως πριν το
1971, όταν υπήρχαν παιδιά. Και όχι η σιωπή και η παρατημένη Σχολή.
Να ακούγονται και πάλι οι φωνές των φοιτητών. Πρέπει επιτέλους να
μπει ένα τέλος».
Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ήταν επταετούς φοιτήσεως, με τρία
χρόνια λυκειακή εκπαίδευση και τετραετή θεολογική ακαδημία. Την
τελευταία χρονιά που έκλεισε είχε και στα 7 έτη σπουδών συνολικά 80
σπουδαστές.
Τα σπάνια κειμήλια της βιβλιοθήκης
Τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΠΕΔ-ΚΜ είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στους κοιτώνες, στις αίθουσες διδασκαλίες, στη συνοδική
αίθουσα, αλλά στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης της Σχολής, η οποία
σπάνια ανοίγει τις πύλες της στο κοινό. Μια βιβλιοθήκη, όπου
φυλάσσονται περισσότερα από 200.000 τεκμήρια, περιοδικές εκδόσεις,
εφημερίδες, περιοδικά και περίπου 80.000 συγγράμματα, τα οποία
χρονολογούνται από τα τέλη του 15ου αιώνα, αμέσως μετά την έναρξη
της τυπογραφίας. Τα συγγράμματα αφορούν όλες τις επιστήμες και είναι
σε πολλές γλώσσες. Τα πιο σπάνια είναι αρχέτυπα από τον 15ο – 18ο
αιώνα, ενώ υπάρχουν ορισμένα βιβλία που είναι εκδόσεις των
καθηγητών της σχολής, τα οποία δεν είναι τόσο παλιά, αλλά είναι
εξαιρετικά σπάνια, καθώς δεν εκδόθηκαν σε πολλά αντίτυπα και η
πορεία της ομογένειας δεν ευνόησε τη διατήρησή τους.
Η Βιβλιοθήκη διαρθρώνεται σε πέντε αίθουσες. Η πρώτη αίθουσα έχει
κλασική φιλολογία, κυρίως αρχαία και λατινικά έργα, οι δύο επόμενες
ιστορία, φιλοσοφία, αρχαιολογία και γεωγραφία, ενώ οι δύο τελευταίες
τα θεολογικά βιβλία και όλους τους επιμέρους κλάδους της θεολογίας.
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