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Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον της 
σύγχρονης πραγματικότητας, η 
Εκκλησία καλείται να εκφέρει λόγο 
παρακλήσεως,  να διαδραματίσει 
καθοριστικό υποστηρικτικό ρόλο στην 
ανακούφιση και πνευματική ενίσχυση 
των πιστών, να υποδείξει επίσης το 
μεταμορφωτικό και σωτηριώδες έργο 
της προς τον άνθρωπο. Ο διττός αυτός 
ρόλος της Εκκλησίας, Λατρευτικός και 
κοινωνικο-προνοιακός, όπως επίσης ο 
στόχος της Θεολογίας, ο οποίος είναι 
να διακονεί την Εκκλησία και τον 
κόσμο, συνιστούν αιτήματα και 
προκλήσεις των καιρών. Όπως 
σημείωσε πρόσφατα ο Οικουμενικός 
μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος: 
«Μια ‘‘κλειστή Θεολογία’’, η οποία 
αποφεύγει ή και απορρίπτει τον 
κόσμον, δια να διασώση την δήθεν 

απειλούμενην υπό των εξελίξεων Ορθοδοξίαν, δεν ανταποκρίνεται εις την 
παράδοσιν των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. Η εσωστρέφεια παράγει 
συνήθως φονταμενταλισμόν και θεοποίησιν της πίστεως». (Επιστολή της Α.Θ.Π. 
του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον Πρόεδρο της 
ΠΑΕΑΚ, Καθηγητή Δρ. Απόστολο Ν. Μπουρνέλη, 9/2/2021) 

Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης (ΠΑΕΑΚ), 
ανταποκρινόμενη στις παραπάνω απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, 
φέροντας την εμπειρία σχεδόν 30 ετών στο πεδίο της Ανωτέρας και Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια μέσω των δύο 
Προγραμμάτων Σπουδών της: Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών και Πρόγραμμα 
Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, συνδυάζει την παράδοση με την 
ανανέωση, το παρελθόν με το μέλλον, τη θεωρία με την πράξη, στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ειδικότερα, προσφέρει άρτια θεολογική γνώση στους φοιτητές και της 
φοιτήτριές της, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα-πεδία του επιστητού της 
Θεολογίας, τους εξοικειώνει με τη Λατρευτική Πράξη, ενώ παράλληλα προάγει τη 
γνώση στη Βυζαντινή Μουσική, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO (11/12/2019), στην Παραδοσιακή 
και Ευρωπαϊκή. 

Καλλιεργεί την αγάπη και το σεβασμό των φοιτητών – τριών της προς το 
Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και τα θέσμιά του, ενώ διευρύνει τους ορίζοντές 
τους ως προς τους Διορθοδόξους, Διαχριστιανικούς και Διαθρησκειακούς 
διαλόγους. 



Καλλιεργεί υγιείς θρησκευτικές προσωπικότητες και προάγει τη θρησκευτική 
ελευθερία, την εκκλησιαστική συνείδηση, το λειτουργικό βίωμα και την 
καταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.  

Απαντά τέλος στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας με ειδικά μαθήματα 
ψυχολογίας, διαχείρισης ενδοοικογενειακής βίας και πένθους, που 
περιλαμβάνονται στα νέα Προγράμματα Σπουδών που εγκρίθηκαν το Μάρτιο του 
2021, από το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο. 

Στη δυσπιστία κάποιων ανθρώπων, ανάλογη με το Ευαγγελικό «δύναται … 
αγαθόν τι είναι;» (Ιωάν. 1,47), προτρέπει το «έρχου και ίδε!» (Ιω’αν. 1, 47) που 
διαλύει τις αμφιβολίες και κάμπτει τον όποιο δισταγμό, προσέγγισης, ψηλάφησης 
και γεύσης του έργου που συντελείται στην Ακαδημία μας.  

Κάτω από το πνεύμα αυτό, ως Πρόεδρος της Πατριαρχικής Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα του 
Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΠΑΕΑΚ, του λοιπού Διδακτικού και Διοικητικού 
προσωπικού της, προτείνω να μελετήσετε τα Προγράμματα Σπουδών, να 
επιλέξετε την Π.Α.Ε.Α. Κρήτης και μαζί να συνεισφέρομε στη μεταμόρφωση του 
κοινωνικού βίου.  

 


