
85Η ΓΕΝΙΚH ΣΥΝEΛΕΥΣΗ ΤΟΥ CEEC 
 

Η 85η Γενική Συνέλευση του C.E.E.C. πραγματοποιήθηκε στην πόλη Πόρτο της Πορτογαλίας, στις 6 
και 7 Μαρτίου 2015, στο Seminario de Vilar. Πρόκειται για ένα παλιό σεμινάριο, κοντά στο ιστορικό 
κέντρο του Πόρτο, που έχει μετατραπεί σε ξενοδοχειακό χώρο, στον οποίο φιλοξενήθηκαν  τόσο οι 
αντιπροσωπείες, όσο και οι συνεδριάσεις των μελών του C.E.E.C.  

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την προσευχή έναρξης και ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης.  

 

1.Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν η έγκριση των πεπραγμένων της Γενικής Συνέλευσης που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2014.  
 

2.Το θέμα εργασίας του συνεδρίου ήταν: «Dialogue interculturel et interreligieux à l’ école 
catholique» και προσεγγίστηκε με δύο εισηγήσεις και συζήτηση πάνω στις απαντήσεις σχετικού 
ερωτηματολογίου.  
2.1. Η πρώτη εισήγηση έγινε από τον Joaquim Azevedo, καθηγητή στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του 
Πόρτο, με θέμα: «Le dialogue interculturel et interrligieux à l’ école catholique». 
 

2.2. Η δεύτερη εισήγηση έγινε από την Dr. Christine Mann, Πρόεδρο του C.E.E.C. με θέμα: «Une 
periode captivante. Nouvelles lignes d’argumentation pour les écoles catholiques».  
 

2.3. Τέλος παρουσιάστηκε σύνθεση των απαντήσεων, επί του ερωτηματολογίου με θέμα: «Les 
pratiques interculturelles à l’ école catholique», το οποίο απεστάλη από τον CEEC τον Δεκέμβριο του 
2014 στα μέλη του και στο οποίο δεν υπάρχουν οι απαντήσεις από την πλευρά της Ελλάδος.    
 

-Οι δύο εισηγήσεις σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά. Αναφέρονται αποκλειστικά στην καθολική 
εκπαίδευση και παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να 
τροφοδοτήσουν διάλογο με τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων μας. 
-Σε ό,τι αφορά το ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απεστάλη την Τρίτη 24 Μαρτίου, ζήτησαν από τις 
χώρες που δεν απάντησαν να στείλουν τις απαντήσεις τους ηλεκτρονικά,  προκειμένου να τις 
συμπεριλάβουν στην τελική σύνθεση των απαντήσεων που θα μοιραστεί στην επόμενη Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει στη Ρώμη, το Νοέμβριο του 2015. 
-Ο Γενικός Γραμματέας μας ζήτησε να παρουσιάσουμε στη Ρώμη εισήγηση σχετικά με το έργο των 
καθολικών σχολείων στην Ελλάδα, χώρα στην οποία οι καθολικοί αποτελούν μικρή μειονότητα και 
οι μαθητές των καθολικών σχολείων είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία ορθόδοξοι. 
 

3.Το επόμενο θέμα ήταν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του C.E.E.C., οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 2015. 

4.Η πρώτη ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του CEEC ολοκληρώθηκε με την αναφορά, 
από το Γενικό Γραμματέα του O.I.E.C. p. Angel Astorgano για τις δράσεις του O.I.E.C. και για την 
προετοιμασία του Συνεδρίου που προετοιμάζουν για τον ερχόμενο Νοέμβριο στη Ρώμη. 

5.Ακολούθησε Θεία Λειτουργία. 

6.Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με την παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας και των προβλημάτων  που 
αντιμετωπίζουν τα Καθολικά Σχολεία στην Πορτογαλία. Τα σημαντικότερα σημεία της εισήγησης 
του Fr. Querubim José Pereira da Silva ήταν: 

6.1. Το κράτος επιδοτεί τα Ιδιωτικά Σχολεία, αλλά οι επιδοτήσεις αυτές συνεχώς μειώνονται, με 
αποτέλεσμα πολλά Ιδιωτικά Σχολεία να κλείνουν. Τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει 27 Καθολικά 
Σχολεία.  

6.2. Η επιδότηση του κράτους προς τα Ιδιωτικά Σχολεία είναι 80.000 € ετησίως για κάθε τμήμα 
που λειτουργεί στο Σχολείο. Έτσι, το ποσό αυτό γίνεται πολύ δεσμευτικό, γιατί σε πολλές 
περιπτώσεις δεν επαρκεί για μισθούς, και τα σχολεία δεν μπορούν να φτιάξουν περισσότερα 
τμήματα από όσα επιδοτούνται, ούτε να προσλάβουν περισσότερους εκπαιδευτικούς. 



6.3. Στο Σχολείο του ομιλητή φοιτούν 1.038 μαθητές και το κράτος επιδοτεί τα έξοδα των 72 
εκπαιδευτικών. Το Σχολείο έχει προσλάβει και άλλους 9 εκπαιδευτικούς, καθώς και 9 άτομα 
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, λόγω των αυξημένων αναγκών, αλλά δυσκολεύονται να 
τους πληρώσουν, γιατί δεν επιδοτούνται από το κράτος. 

6.4. Έγιναν σημαντικές μειώσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών και τα κόμιστρα της 
μεταφοράς των μαθητών καλύπτονται από τους γονείς. 

6.5. Τα δίδακτρα στα Ιδιωτικά Σχολεία καλύπτονται από το κράτος, το οποίο επιδοτεί τους γονείς  
ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας. 

6.6.  Το κράτος θέλει να μονοπωλήσει την εκπαίδευση, είναι εχθρικό προς τα ιδιωτικά σχολεία  και 
απώτερος στόχος του είναι να εξαφανίσει την Καθολική Εκπαίδευση. 

6.7. Σε έρευνα που έκαναν τα Καθολικά Σχολεία αποδείχτηκε ότι η Ιδιωτική Εκπαίδευση, που 
διαθέτει καλύτερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, κοστίζει στο κράτος λιγότερα απ’ ότι η Δημόσια 
Εκπαίδευση.   

-Η εισήγηση του Fr. Querubim José Pereira da Silva, υπάρχει στα Γαλλικά και Αγγλικά, στη 
Γραμματεία της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. και είναι στη διάθεσή σας.  

7.Στο site του C.E.E.C. υπάρχει περιοχή με αγγελίες για ανταλλαγές μαθητών ή εκπαιδευτικών μεταξύ 
των καθολικών σχολείων της Ευρώπης.  Καλούνται τα μέλη να την αξιοποιήσουν. 

8.Τέλος, η Γενική Συνέλευση ολοκλήρωσε τις εργασίες της με πληροφορίες των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τα οικονομικά και τις ημερομηνίες των επόμενων Γενικών Συνελεύσεων του C.E.E.C. 

9.Το απόγευμα και μετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του C.E.E.C. ακολούθησε Θεία 
Λειτουργία και στη συνέχεια ξενάγηση στο Πόρτο. Το βράδυ της ίδιας ημέρας παρατέθηκε γεύμα σε 
κέντρο με παραδοσιακούς χορούς της Πορτογαλίας.  

10.Ημερομηνίες για τρία σημαντικά γεγονότα σχετικά με την Καθολική Εκπαίδευση που θα 
λάβουν χώρα τον Νοέμβριο στη Ρώμη : 

15 - 17/11/2015:  Γενική Συνέλευση και Συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης της 
Καθολικής Εκπαίδευσης O.I.E.C. με αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο. 
Ετοιμάζουν σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις με την παρουσία του 
Ποντίφικα.  

18 - 21/11/2015:  Παγκόσμιο Συνέδριο της Congrégation pour l'Enseignement Catholique 
που οργανώνεται από το Βατικανό και για το οποίο έχει έλθει σχετική 
πρόσκληση στην Ιεραρχία. 

23 - 24/11/2015:  Γενική Συνέλευση του C.E.E.C. 
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