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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου νόμου «—set άναγνωρίσεως τής έν Βοστωνη Θεολογικής Σχολής τού Τίμιου Σταυρού ώς άνωτάτου
έκπαιδευτικού Ιδρύματος ισοτίμου -ττρός τάς θεολογικάς
Σχολάς των Π ανεπιστημίων Αθηνών καί Θεσσαλονίκης».
Πρός τήν Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων
Μετά την διακοπήν λειτουργίας τής

Ιεράς

θεολογικής

GICAL SCHOOL), δύναται νά άναγνωρισθή ώς Άνώτατον ’Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ισότιμον πρός τάς Θεολογικάς
Σχολάς τών Πανεπιστημίων τής ημεδαπής διά Π. Διατά
γματος έκδιδομένου, μετά γνώμην τών Σχολών τούτων, τή
προτάσει τού έπί τής Εθνικής Π αιδείας καί Θρησκευμάτων
1 πουργου..
2. Σπουδασταί έγγραφέντες προ τής κατά τά άνω άνα
γνωρίσεως απολαύουν τών πλεονεκτημάτων τής ισοτιμίας έφ’
όσον τό μεϊζον μέρος τής προβλεπομένης διάρκειας τής φοιτήσεως ήθελε δίανυθή παρ’ αύτών ΰπό τό καθεστώς ταύτης.
'Αρθρον 2.
Προϋποθέσεις άναγνωρίσεως.

χής καί λειτουργούσα εν Βοστώνη των 'Ηνωμένων Πολιτειών
Άμεριχής θεολογική Σχολή ΰπό τήν επωνυμίαν « Ιερά θεολογ'.χή Σχολή τού Τίμιου Σταυρου».
Ή Σχολή αυτή άποτελεί πνευματικόν φυτώρι-ον διά τήν
άνάπτυξιν ηγετικών στελεχών, κυρίως ιερωμένων ανώτατης
θεολογικής μορφώσεως, άπαραιτήτου διά τό μεγίστης σημα
σίας έργον τής διατηρήσεως καί τονωσεως τού Ελληνορθό
δοξου φρονήματος τών έν Η. Π Λ. ομογενών. Έν ταύτη ϊιά
τής ώς άνω Σχολής προβάλλεται ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία
καί ή ’Ορθόδοξος θεολογική σκέψ’.ς καί ϊή ή Ελληνική ϊιά
τού έκδιδομένου από ετών σχετικού επιστημονικού περιοδικού,
κυκλοφσροϋντος εις διεθνή κύκλον διανουμενων.
--------------Διά τους άνωτέρω λόγους καί έκ τής άνάγκης έξυψώσεως
τού κύρους τής ώς άνω θεολογικής Σχολής, ένισχύσεως τού
έργου τής Έθναρχούσης Ίεράς ’Αρχιεπισκοπής Βορείου καί
Νοτίου Αμερικής καί τονώσεως τού φρονήματος τής εκεί
όμογενείας, έκρίθη σκόπιμος ή άναγνώρισις τής έν Βοστώνη
«Ίεράς Θεολογικής Σχολής τού Τίμιου Σταυρού» ώς άνω
τάτου έκπαιδευτικού Ιδρύματος, ισοτίμου πρός τας θεολογικάς Σχολάς τών Π ανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονί
κης. Τούτο αποτελεί καί τον κύριον σκοπόν τού παρόντος νο
μοσχεδίου. όπερ συνετάγη μετά γνώμην τών ώς άνω Θεολογικών Σχολών τής ημεδαπής.
Ειδικώτερον διά τού άρθρου 1 αναγνωρίζεται τό κύρος τής
έν Βοστώνη θεολογικής Σχολής ώς άνωτάτου έκπαιδευτικού Ιδρύματος, ισοτίμου πρός τά αντίστοιχα τής ημεδαπής.
Διά τού άρθρου 2 τίθενται αί προϋποθέσεις —περιορισμοί—
τής κατά τά άνωτέρω άναγνωρίσεως καί αί έντεϋθεν προκύπτουσαι ύποχρεώσεις τής έν Βοστώνη «Ίεράς Θεολογικής
Σχολής τού Τίμιου Σταυρού».
Διά τού άρθρου 3 προίλέπεται ή άρσις τής άναγνωρίσεως
τής ισοτιμίας εις περίπτωσιν άθετήσεως τών έν άρθρω 2 τι
θέμενων όρων.
Διά τού άρθρου 4 επιτρέπεται, όπως μετακαλώνται καθηγηταί τών ημεδαπών Θεολογικών Σχολών εις τήν έν ιΒοστώνη θεολογικήν Σχολήν ή καί άντιστρόφως πρός διδασκαλίαν
μαθημάτων δΓ ώρισμένον χρονικόν διάστημα*
Έν Άθήναις τή 9 ’Απριλίου 1975
Ό Υπουργός Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ

Τό ΰπό τής παρ. 1 τού προηγουμένου άρθρου προβλεπόμενον Π. Διάταγμα έκδίδεται έφ’ όσον ΰπό τής έν Βοστώνη Ίε
ράς Θεολογικής Σχολής τού Τιμίου Σταυρού:
α) Τεθούν έν ίσχύϊ καί έφαρμοσθοϋν προγράμματα διδα
σκαλίας τών έν τή ημεδαπή λειτουργουσών Άνωτάτων Θεολογικών Σχολών τουλάχιστον ώς πρός τά βασικά μαθήματα
αύτών.
β) Καθορισθούν τά προσόντα καί ό τρόπος έκλογής τού
ανώτερου διδακτικού προσωπικού ταύτης.
γ) Προίλεφθή όπως εις θέσεις άνωτέρου διδακτικού προ
σωπικού διορίζωνται οί κεκτημένοι άπαραιτήτως διδακτορικόν
δίπλωμα ’Ορθοδόξου Πανεπιστημιακής -Θεολογικής- Σχολής
καί
δ) καθορισθούν τά προσόντα τών εισακτέων τά οποία δεν
δύναται νά είναι κατώτερα απολυτηρίου Σχολείου Μέσης ’Εκ
παιδεύσει»;.
'-'Αρθρον 3.
Άρσις ισοτιμίας.

-

1. Εις περίπτωσιν μή τηρήσεως οϊασίήποτε τών έν τίβ προ
ηγούμενε» άρθρω υποχρεώσεων αίρεται διά Π. Διατάγματος
έκδιδομένου τή προτάσει τού 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας
καί Θρησκευμάτων, μετά γνώμην τών Θεολογικών Σχολών
τών Π ανεπιστημίων τής ημεδαπής, ή άναγνώρισις τής ισο
τιμίας άπό τού έπομένου ακαδημαϊκού έτους.
2. Αί συνέπειαι τής άρσεως τής ισοτιμίας άναφέρονται
μόνον εις τούς μετά τήν άρσιν ταύτην εΐσερχομένους εις τήν
Θεολογικήν Σχολήν Βοστώνης σπουδαστάς.
Αρθρον 4.
Μετάκλησις Καθηγητών.
Δι’ άποφάσεως τού 'Τπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί
Θρησκευμάτων, έκδιδομένης μετά πρότασιν τής Θεολογικής
Σχολής Βοστώνης καί τών Θεολογικών Σχολών τών Π ανεπιστημίων τής ημεδαπής δύναται νά παρέχηται εις καθηγητάς τών Θεολογικών Σχολών τής ημεδαπής ή έγκρισις δι
δασκαλίας εις τήν Θεολογικήν Σχολήν Βοστώνης ή καί άντιστρόφως δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην αί σχετικαί δαπάναι μετακινήσεως, επιστροφής
κλπ. θά βαρύνουν τά ιδρύματα εις τά όπ-οία παρέχεται ή δι
δασκαλία, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά τών κειμένων έπί
τού θέματ-ος τούτου διατάξεων.
Αρθρον 5.
Μεταβατική Διάταξις.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Ή έν άρθρω 2 ΰπό στοιχ. γ' προϋπόθεσις δεν αφορά
τους κατά τήν δημοσίευσιν τού παρόντος εις θέσεις άνωτέ
Περί άναγνωρίσεως τής έν Βοστώνη Ίεράς Θεολογικής Σχο
ρου διδακτικού προσωπικού τής ώς άνω Σχολής ΰπηρετοϋνλής τού Τίμιου Σταυρού ώς Άνωτάτου ’Εκπαιδευτικού
τας, μή θ-ιγομένων τούτων έκ τού ότι δεν κέκτηνται διδακτο
Ιδρύματος, ισοτίμου πρός τάς Θεολογικάς Σχολάς τών
ρικόν δίπλωμα ’Ορθοδόξου Πανεπιστημιακής Θεολογικής
Π ανεπιστημίων τής ημεδαπής.
Σχολής τής έλλείψεως δέ ταύτης μή έμποδιζούσης τήν κατά
'Αρθρον 1.
τό άρθρον 1 άναγνώρισιν τής Σχολής ώς ισοτίμου πρός τάς
Θεολογικάς Σχολάς τών Πανεπιστημίων τής ημεδαπής.
Άναγνώρισις τής ισοτιμίας.
Ή ίσχΰς τού παρόντος άρχεται άπό τής ϊημοσιεύσεώς του
1..
Ή ΰπό τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Ίεράς Αρχιεπι διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
σκοπής Βορείου καί Νοτίου Αμερικής ίδρυθείσα καί λει
Έν Άθήναις τή 9 ’Απριλίου 1975
τουργούσα έν Βοστώνη τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Α
μερικής Θεολογική Σχολή υπό τήν επωνυμίαν «Ιερά ΘεοΟ 'Τπουργός Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
λογική Σχολή τού Τιμίου Σταυρού», (GREEK THEOLOΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ

