
Οι φοιτητές λένε για μας 

 

Οφείλω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτθν «Φοιτθτικι Εςτία». Εφχομαι ο Κεόσ  να αξιϊςει 

τουσ υπευκφνουσ να ςυνεχίςουν το ςπουδαίο ζργο που επιτελοφν. 

ΣΚΑΝΔΑΛΘΣ ΚΕΟΔΟΣΘΣ (Άργοσ ) 

* ΤΕΛ τουριςτικϊν ςποδϊν + 

 

Φοιτθτισ. Το όνειρο ςου γίνεται πραγματικότθτα. Και αρχίηει το ταξίδι. Στθν 

ςυνζχεια θ «Εςτία», ζνα χζρι αγάπθσ και φροντίδασ ςε ςκεπάηει. Και ζνα παραμφκι, 

που όμωσ είναι αλθκινό, ξεκινάει. Καλό ταξίδι …  . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΜΟΛΑΛΛΩΤΘΣ, (Αίγιο) 

*Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ακθνϊν+ 

 

Ιρκα ςτθ Ακινα  για να ςπουδάςω Κεολογία. Χρειάςτθκα ζνα χϊρο για να μείνω. 

Βρικα αυτό το χϊρο, είναι θ Φοιτθτικι Εςτία Λ.Μ. Σφρου, όπου οι φοιτθτζσ ηουν με 

κατανόθςθ και αλλθλοςεβαςμό. 

π . ΜΡΕΧΝΑΜ ΤΑΜΑΤΗΛ, (Λράκ) 

*Κεολογικι Σχολι Ακθνϊν+ 

 

Ευχαριςτϊ πολφ τθν «Φοιτθτικι Εςτία», που ςε πνεφμα αγάπθσ με τθν  Λ. 

Μθτρόπολθ Σφρου, φιλοξενεί παιδιά από όλο τον κόςμο, δείχνοντασ ζτςι ζμπρακτα 

τθν αγάπθ τθσ για τουσ φοιτθτζσ των άλλον χωρϊν. 

ΚΟΣΤΑΝΤΛΝ ΛΒΑΝ ΛΒΑΝΟΦ, (Βουλγαρία) 

*Νομικι Σχολι Ακθνϊν+   

 

Ριρα πολλά από τθν «Εςτία» και γνϊριςα αξιόλογα άτομα. Τθν κεωρϊ το ςπίτι και 

τθν οικογζνεια που δεν είχα ποτζ μου. Ευχαριςτϊ πολφ τον Σεβ. Μθτροπολίτθ 

Σφρου για τθν φιλοξενία, όπωσ και τον π. Μελζτιο, που ςτάκθκαν δίπλα μου. 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΛΚΟΛΘΣ, (Αρκαδία) 



[3ο ΤΕΕ Αγ. Αναργφρων+ 

 

Ζνασ άνετοσ χϊροσ κατοικίασ ςτθν διάρκεια των ςπουδϊν, είναι το ςθμαντικότερο 

για ζναν φοιτθτι για να επιτφχει ς’ αυτζσ. Εγϊ αυτό το χϊρο τον βρικα, είναι θ 

«Φοιτθτικι Εςτία Λ.Μ.Σφρου». Το ιδιαίτερο… ; Είμαςτε μια μεγάλθ οικογζνεια, από 

τθν οποία δεν λείπει θ ελευκερία, και όπου όλοι ζχουμε τισ ευκφνεσ και 

υποχρεϊςεισ μασ. 

ΜΛΚΑΕΛ ΤΑΝΛ, (Αλβανία) 

*Κεολογικι Σχολι Ακθνϊν+   

 

Καταρχάσ, νιϊκω τθν ανάγκθ να πω ότι, αν δεν υπιρχε θ «Φοιτθτικι Εςτία 

Λ.Μ.Σφρου» δεν κα είχα τθν δυνατότθτα να ςπουδάςω, διότι δεν είμαι υπότροφοσ. 

Είμαι από τθν Αικιοπία  και μζνω ςτθν «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία». Είμαι 

ευχαριςτθμζνοσ που μζνω εδϊ, περνάω καλά και ζχω δθμιουργιςει πολλζσ φιλίεσ. 

Λόγω τθσ κακισ μου οικονομικισ κατάςταςθσ δεν πλθρϊνω το μθνιαίο ενοίκιο. Ο π. 

Μελζτιοσ δζχτθκε να με φιλοξενιςει δωρεάν. Του είμαι ευγνϊμων. Γι’ αυτό κζλω να 

ευχαριςτιςω τον Μθτροπολίτθ Σφρου κ. Δωρόκεο, κακϊσ και τον αρχιμανδρίτθ π. 

Μελζτιο Ηαχαρόπουλο. Θ κακθμερινι ηωι είναι ευχάριςτθ. Από τθν ςτιγμι που 

ξεκίνθςα να κατοικϊ ςτθν Εςτία μζχρι ςιμερα ζχουν υπάρξει που κάνουν τθ ηωι 

μασ πιο άνετθ. 

ΑΣΦΑΟΥ ΤΣΕΕΝΕΤ (Αικιοπία) 

*ΤΕΛ Ακινασ, τμιμα Ρολιτικϊν Ζργων Υποδομισ + 

 

Θ «Εςτία» για τον κακζνα μασ είναι ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ φοιτθτικισ ηωισ 

μασ. Αποτελεί ζναν ςθμαντικό αρωγό για τισ ςπουδζσ μασ. Ραράλλθλα είναι ζνα 

δεφτερο ςχολείο. Μζςω εβδομαδιαίων ςυγκεντρϊςεων που πραγματοποιοφμε 

οργανϊνουμε τθ ηωι μασ με αρχζσ και ιδανικά, με απϊτερο ςκοπό να γίνουμε 

δθμιουργικά μζλθ και ενεργοί πολίτεσ τθσ κοινωνίασ μασ. 

ΧΘΣΤΟΣ ΣΑΛΤΟΓΛΑΝΝΘΣ, (Αγρίνιο) 

*Γεωπονικι Σχολι Ακθνϊν+    

 

Θ «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία» μου παρζχει ζνα άνετο και φιλικό περιβάλλον 

διαμονισ κατά τθ διάρκεια των ακαδθμαϊκϊν ςπουδϊν μου, κακϊσ και τθν 



πολφτιμθ ευκαιρία ανταλλαγισ απόψεων και εποικοδομθτικϊν ςχζςεων με άτομα 

ενδιαφζροντα, ποικίλων επιςτθμονικϊν κλάδων, θκϊν και εκίμων.  

ΣΡΥΛΔΩΝ ΜΡΟΥΘΣ, (Λκάκθ) 

*Κεολογικι Σχολι Ακθνϊν+    

 

Είμαι από τθ Σάμο και πριν από λίγο καιρό ιρκα ςτθν «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία». 

Στο ςφντομο διάςτθμα τθσ διαμονισ μου νοιϊκω ευτυχισ, τόςο για τισ ςυνκικεσ 

διαβίωςθσ, όςο και για τισ ςχζςεισ μου με τα υπόλοιπα παιδιά τθσ Εςτίασ. 

ΚΛΕΑΧΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ (Σάμοσ) 

* Τ.Ε.Λ. Ακινασ+   

 

Στο κεντρικότερο ςθμείο τθσ πόλθσ, ςτθν πολυπολιτιςμικότερθ γειτονιά τθσ Ακινασ, 

υπάρχει ζνα κτίριο φτιαγμζνο για τθ φοιτθτικι νεολαία των Κυκλάδων. Ζλα κ’ εςφ 

να δϊςεισ τον δικό ςου παλμό ς’ αυτι τθν «Εςτία’. 

ΜΛΧΑΛΘΣ ΓΑΒΑΛΑΣ, (Σφροσ) 

*Λςπανικι Φιλολογία+ 

 

Θ «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία» αποτελεί κατάλλθλο και αςφαλι χϊρο για τθ 

διαμονι φοιτθτϊν. 

DAHDAL AWAD, (Συρία) 

*ΑΣΟΕΕ+ 

 

Είμαι από τθ Δαμαςκό, Συρία. Ιρκα πριν λίγουσ μινεσ ςτθν Ελλάδα για ςπουδζσ. 

Είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ από τθ ςυμπεριφορά των άλλων παιδιϊν και των 

υπευκφνων τθσ «Εςτίασ». Δεν ζχω αντιμετωπίςει κανζνα πρόβλθμα μζχρι τϊρα. 

Μου αρζςει που ηω εδϊ και που ζχω αποκτιςει φίλουσ που τουσ βλζπω κάκε μζρα. 

IBRAHIM MAKHOUL, (Συρία) 

*Τμιμα Ρλθροφορικισ και Τθλ/νιϊν Ακθνϊν+  

 



Θ «Εςτία» είναι μια κοινότθτα με φοιτθτζσ, που βοθκάει τα νζα μζλθ  τθσ να 

αντιμετωπίςουν πιο εφκολα τα προβλιματα που προκφπτουν ςτθ νζα ηωι που 

ανοίγεται μπροςτά τουσ. 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΛΒΟΣ, (Ράροσ) 

*Δθμ. Υγεία, ΤΕΛ Ακινασ+ 

 

Θ «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία» παρζχει τθ δυνατότθτα διαμονισ ςτθν Ακινα, μζςα 

ς’ ζνα φιλόξενο και ιςυχο περιβάλλον, ϊςτε να μπορεί ο φοιτθτισ να ςπουδάςει 

καταβάλλοντασ ελάχιςτα χριματα και παράλλθλα αναπτφςςοντασ τθν 

κοινωνικότθτα του. 

ΝΛΚΟΛΑΟΣ ΣΦΟΝΔΥΛΘΣ (Κατερίνθ) 

*Φιλοςοφικι Σχολι Ακθνϊν+  

 

Θ «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία» προςφζρει ςε όλουσ  τουσ ενοίκουσ φοιτθτζσ τθ 

δυνατότθτα αξιοπρεποφσ παραμονισ. Ραράλλθλα θ λειτουργία και γενικότερα θ 

ηωι μζςα ςτθ Εςτία ευνοεί τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και δθμιουργεί δεςμοφσ 

φιλίασ και αλλθλοεκτίμθςθσ των εν’ αυτι ςυγκαταβιοφντων.     

ΣΡΥΛΔΩΝ ΜΡΟΥΘΣ, (Λκάκθ) 

*Κεολογικι Σχολι Ακθνϊν+ 

 

Είμαι ςχετικά νζο μζλοσ ςτθν  «Εςτία». Κατοικϊ εδϊ περίπου ζνα χρόνο και είμαι 

αρκετά ικανοποιθμζνοσ τόςο από τισ ςυνκικεσ διαμονισ όςο και με τουσ άλλουσ 

φοιτθτζσ. Ραρά τον ελάχιςτο που γνωρίηω τα παιδιά, ζχω δθμιουργιςει δυνατζσ 

φιλίεσ και ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με αυτά. Δεν το περίμενα. 

ΓΚΛΚΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ, (Κόρινκοσ) 

*Φιλοςοφικι Σχολι Ακθνϊν+ 

 

Σαν νζο μζλοσ τθσ «Εςτίασ» είμαι ενκουςιαςμζνοσ με τθν επαφι μου με τα άλλα 

παιδιά και ευχαριςτθμζνοσ με τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, αν και ςτθν αρχι ιμουν 

διςτακτικόσ και απογοθτευμζνοσ με τθν ιδζα να κατοικϊ ςε μια εςτία. 

ΓΛΩΓΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ, (Ράροσ) 



*Τ.Ε.Λ. Ακινασ+    

 

Ιρκα ςτθν Ακινα από τθ Σφρο το 2002 για ςπουδζσ. Για οικονομικοφσ  λόγουσ 

αναγκάςτθκα να μείνω ςτθ «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία». Αρχικά ιμουν 

απογοθτευμζνοσ από τισ ςυνκικεσ διαμονισ και αναςφαλισ με τουσ άλλουσ 

ενοίκουσ. Τζςςερα χρόνια αργότερα θ λειτουργία τθσ εςτίασ βελτιϊκθκε αιςκθτά 

και οι ςχζςεισ μου με τουσ άλλουσ φοιτθτζσ από ανφπαρκτεσ ζγιναν φιλικζσ και 

εμπιςτευτικζσ. 

ΓΟΥΛΛΕΛΜΟΣ ΡΕΛΕΚΘΣ, (Σφροσ) 

*Τ.Ε.Λ. Ακινασ+  

 

Ευχαριςτϊ τθν «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία» και ιδιαιτζρωσ τον π. Μελζτιο, που με 

δζχτθκαν ςαν ζνοικο. Τα δφο χρόνια διαμονισ μου με βοικθςαν να ςυγκεντρωκϊ 

ςτθ μελζτθ ϊςτε να αποφοιτιςω από το τμιμα Κοινωνικισ Κεολογίασ. Επίςθσ οι 

ομαδικζσ ςυγκεντρϊςεισ που κακιερϊκθκαν με τθ βοικεια του ςυνεργάτθ του π. 

Μελετίου κ. Ραναγιϊτθ Σαϊβανίδθ (ψυχολόγου), με βοικθςαν αρκετά και μου 

ζδωςαν προοπτικζσ για επιπλζον μόρφωςθ και ενθμζρωςθ. Ριςτεφω ότι θ «Εςτία» 

ξζφυγε από τθ ςταςιμότθτα και τον απρόςωπο χαρακτιρα και εξελίςςεται 

δυναμικά, με τθν ελπίδα ότι ςτο μζλλον κα καταφζρει πολλά. 

ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΜΡΟΥΓΑΔΘΣ, (Σπάρτθ) 

*Κεολογικι Σχολι Ακθνϊν+    

 

Ευχαριςτϊ τθν «Φοιτθτικι Κυκλαδικι Εςτία», θ οποία με ζνα χαμθλό οικονομικό 

κόςτοσ και με αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, μου παρζχει ςτζγθ, ζτςι ϊςτε να 

μπορζςω να ολοκλθρϊςω τισ ςπουδζσ μου. 

ΤΛΦΩΝ ΚΑΒΒΑΚΑΣ, (Ρφργοσ) 

*Κεολογικι Σχολι Ακθνϊν+    

 

Θ «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία» προςφζρει ζνα μζλλον ςουσ φοιτθτζσ, κακϊσ και 

εμπειρίεσ από τθ ηωι ς’ αυτιν. Ρροςφζρει ζνα μζλλον όςον αφορά τον εργαςιακό 

τομζα, διότι χωρίσ τθν Εςτία δεν κα μποροφςαμε να ςπουδάςουμε και να 

καταξιωκοφμε μζςα ςτθν κοινωνία και επίςθσ να αποκτοφμε φιλίεσ και χαιρόμαςτε 



τα φοιτθτικά μασ χρόνια, τα οποία κα αποτελοφν πάντα ζνα ευχάριςτο κομμάτι 

μζςα ςτθν καρδιά μασ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΜΟΛΑΛΛΩΤΘΣ, (Αίγιο) 

*Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ακθνϊν+ 

 

Από τθν 1θ  Οκτωβρίου του 2003 ηω ςτθν «Κυκλαδικι Φοιτθτικι Εςτία». Θ Εςτία 

είναι τθσ Λ.Μ. Σφρου και ςτθν αρχι ξεκίνθςε μόνο με Κυκλαδίτεσ φοιτθτζσ. Τα 

τελευταία χρόνια δζχεται και φοιτθτζσ από άλλα μζρθ. Το περιβάλλον πολφ 

φιλόξενο και φιλικό. Ο Διευκυντισ τθσ Εςτίασ, π. Μελζτιοσ Ηαχαρόπουλοσ, είναι 

οικείοσ με τουσ ενοίκουσ και προςωπικά με ζχει βοθκιςει, παρόλο που ζχω 

δθμιουργιςει κάποια προβλθματάκια. Εφχομαι θ Εςτία να ςυνεχίςει να προςφζρει 

όλα αυτά τα πράγματα και ςε άλλεσ γενιζσ φοιτθτϊν. 

ΘΛΕΛΑΣ ΜΘΤΣΛΟΣ, (Λαμία) 

*Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ακθνϊν+ 

Ιμουν εδϊ δφο μινεσ, δεν γνϊριηα κανζναν εκτόσ από τουσ γείτονζσ μου ςτον 

όροφο. Είχα ακοφςει ότι ς’ αυτό το κτίριο γίνεται μια ςυνάντθςθ όλων των ενοίκων 

κάκε εβδομάδα. Μου φαινόταν τρομακτικό, είχα τθν εντφπωςθ ότι πρόκειται για 

ιερά εξζταςθ και τθν απζφευγα επιμελϊσ για όλο το διάςτθμα. Πταν ξζμεινα από 

δικαιολογίεσ ζπρεπε να ζρκω αντιμζτωποσ με τουσ φόβουσ μου. Συςτικθκα ς’ 

όλουσ. Εκείνο το βράδυ ζνα παιδί από τθ Κόρινκο και ο ςυγκάτοικόσ μου με 

κάλεςαν να πιοφμε ζνα ποτιρι κραςί. Μζρεσ αργότερα ζνα παιδί από τθ Συρία με 

ρϊτθςε τθ ςθμαςία κάποιασ λζξθσ που το λεξικό του δεν το είχε. Χάρθκε πολφ που 

τον βοικθςα και με κζραςε ξυροφσ καρποφσ από τθ χϊρα του που δεν είχα 

ξαναδοκιμάςει. Τϊρα χαμογελάω ςτθ ςκζψθ ότι ζχω ακοφςει μουςικι από τθν 

Αικιοπία και μάλιςτα ψελίηω ζνα ρεφρζν. Ο Ξαβιζρ μου μίλθςε για τθν πόλθ του 

ςτθν Λςπανία και μάλλον κα επιςκεφκϊ ζναν καλό μου φίλο ςτθ Λιςςαβϊνα το 

καλοκαίρι. Διαφορετικοί άνκρωποι, διαφορετικζσ νοοτροπίεσ, που μπορεί να 

προκαλεί κάποιεσ φορζσ εντάςεισ, αλλά τα κετικά αυτισ τθσ ςυμβίωςθσ είναι 

απείρωσ περιςςότερα. Ζνασ ποικιλόχρωμοσ μικρόκοςμοσ με τίτλο: «Κυκλαδικι 

Φοιτθτικι Εςτία».    

ΓΛΩΓΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ, (Ράροσ) 

*Τ.Ε.Λ. Ακινασ+    

 

Μζςα ςτουσ γοργοφσ ρυκμοφσ τθσ πόλθσ, θ «Εςτία» μασ καμαρϊνει ςαν φάροσ 

άςβεςτοσ προσ κάκε νζο. Εγϊ προςωπικά «τράφθκα» μζςα ς’ αυτι, αφοφ μου 



ζδωςε τθν δυνατότθτα να αποπερατϊςω τισ ςπουδζσ μου. Με βοικθςε ϊςτε να 

κατανοιςω τθν αξία τθσ ςυμβίωςθσ, λόγω του ότι είναι ςπουδαίο πράγμα να μζνεισ 

με ζναν νζο τθσ θλικίασ ςου που δεν γνϊριηεσ, αλλά μζρα με τθ μζρα τον μακαίνεισ 

και ςε μακαίνει. Οι εβδομαδιαίεσ ςυγκεντρϊςεισ με τουσ άλλουσ φοιτθτζσ και τον 

διευκυντι τθσ Εςτίασ, μου ζδωςαν τθ δυνατότθτα να γνωριςτϊ καλφτερα μαηί τουσ, 

να κάνω καινοφργιουσ φίλουσ, κακϊσ και να μάκω νζα πράγματα, ςθμαντικά 

εφόδια για τθν περεταίρω ηωι μου. Χωρίσ να αγγίηω τα όρια τθσ υπερβολισ, 

αρκετζσ φορζσ αιςκάνκθκα ςτθν «Εςτία» τόςο ηεςτά όςο αιςκάνομαι και ςτο ςπίτι 

μου, εάν βζβαια εξαιρζςουμε τθν απουςία των γωνιϊν μου. Χωρίσ τθ ςυμβολι τθσ 

«Εςτίασ» ίςωσ ςιμερα να μθν είχα περατϊςει τισ ςπουδζσ μου, αφοφ δεν είχα τθν 

οικονομικι δυνατότθτα να νοικιάςω ςπίτι.      

ΕΥΣΤΑΚΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, (Αιδθψόσ) 

*Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ακθνϊν+ 

 

Ευλογία Κεοφ κεωρϊ τθν ευκαιρία αυτι που μου δόκθκε διά τθν διαμονι μου κατά 

τθν διάρκεια των ςπουδϊν μου ςτθν Εςτία Τθσ Λεράσ Μθτροπόλεωσ Σφρου. Αυτά 

που ζχει προςφζρει κατά τθ διάρκεια τθσ επτάμθνθσ διαμονισ μου είναι πολλά. Με 

εφοδίαςε και ςυνεχίηει κακθμερινά να μου προςφζρει νζεσ εμπειρίεσ και 

πνευματικά εφόδια. Συγκεκριμζνα ο π. Μελζτιοσ ςε ςυνεργαςία με τον κ. 

Ραναγιϊτθ, οι οποίοι με τθν ειδικότθτα τθσ ψυχολογίασ όπου είναι «εξοπλιςμζνοι» 

μασ βοθκοφν εισ τρόπον ϊςτε  να ξεπερνοφμε κάκε είδοσ πρόβλθμα που ζχουμε 

ςτθν κρίςιμθ θλικία που διανφουμε. Ακόμθ τουσ φίλουσ που γνϊριςα εδϊ, τουσ 

κεωρϊ πολφ ςθμαντικοφσ, γιατί όλοι τουσ είναι μοναδικοί λόγω των διαφορετικϊν 

επιςτθμονικϊν τομζων που ςπουδάηουν. Θ θςυχία, θ κακαριότθτα, θ ςυνεργαςία 

μεταξφ των οικοτρόφων και το εκκλθςιαςτικό περιβάλλον που αιςκάνεςαι από τθν 

ϊρα που κα ειςζλκεισ ςτο εςωτερικό αυτισ καταλαβαίνεισ ότι δεν μιλάμε για μια 

φοιτθτικι εςτία όπωσ όλεσ οι άλλεσ, αλλά για κάτι διαφορετικό. Τζλοσ, κακθμερινά 

μασ δίνεται θ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουμε ςτα μυςτιρια τθσ αγίασ μασ 

Εκκλθςίασ, ςτον Πρκρο και ςτον Εςπερινό από τον Λερό Ναό τθσ Οςίασ Ξζνθσ. Εκεί 

κάκε πρωί ςυντρζχουμε όλοι οι οικότροφοι δια να ανάψουμε ζνα κεράκι ςτθν Αγία 

δια να αρχίςουμε τθν θμζρα μασ με πίςτθ και δφναμθ.           

ΕΥΣΤΑΚΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, (Αιδθψόσ) 

*Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ακθνϊν] 

 

Ρανοςιολογιϊτατε π. Μελζτιε τθν ευχι ςασ. Κζλω με αυτι τθν επιςτολι μου να ςασ 

ευχαριςτιςω και εγγράφωσ για τθ φιλοξενία που μου προςφζρατε ςτθν Φοιτθτικι 



Εςτία τθσ Λεράσ Μθτροπόλεωσ Σφρου ςτθ Ακινα. Θ διετισ παραμονι μου ςτθν Εςτία 

με βοικθςε πάρα πολφ, κακϊσ διευκόλυνε τθν φοίτθςθ μου ςτθν Ανωτζρα 

Εκκλθςιαςτικι Σχολι, κακϊσ και τθν γνωριμία μου με αξιόλογα παιδιά και άλλου 

ςυνανκρϊπουσ μου, οι οποίοι με βοικθςαν ςε διάφορα προβλιματά μου. Ππωσ 

ιτο ο κ. Ραναγιϊτθσ. Θ εργαςία του μεταξφ των παιδιϊν τθσ Εςτίασ είναι πολφ 

χριςιμθ και πρωτότυπθ. Ρζραςα δφο χρόνια που κα μου μείνουν αξζχαςτα ςτθν 

υπόλοιπθ ηωι μου. Οι εμπειρίεσ που απζκτθςα κα μου είναι πολφτιμεσ. Θ 

ευγνωμοςφνθ προσ τον Σεβ. Μθτροπολίτθ Σφρου κ. Δωρόκεο άςβεςτθ, όπωσ και 

προσ εςάσ και όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ ςασ. Εφχομαι ο πανάγακοσ Κεόσ να ςα χαρίηει 

υγεία και πνευματικι δφναμθ να επιτελείται πάντοτε το Κεάρεςτο ζργο ςασ για το 

καλό τθσ νεολαίασ και όλων των χριςτιανϊν, που ςασ πλθςιάηουν ωσ ιερζα και 

ιατρό. Με ςεβαςμό και υιικι αγάπθ. 

ΜΡΕΝΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ, (Καλαμάτα) 

*Κεολογικι Σχολι Ακθνϊν+     

 

Σεβαςμιότατε, 

Με τθν παροφςα επιςτολι μου κζλω να ςασ εκφράςω μζςα από τα βάκθ τθσ 

καρδίασ μου, τθν ευγνωμοςφνθ μου και ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ διότι χωρίσ τθν 

Φοιτθτικι Εςτία κα ιταν δφςκολθ και ίςωσ ανζφικτθ θ φοίτθςθ μου ςτο 

Ρανεπιςτιμιο. 

 Θ Φοιτθτικι Εςτία αποτζλεςε και αποτελεί για μζνα, ζνα ξεχωριςτό κομμάτι τθσ 

ηωισ μου. 

Πλα αυτά τα χρόνια θ Φοιτθτικι Εςτία ιταν για μζνα ζνα δεφτερο «ςχολείο» ζνα 

πολφτιμο «μονοπάτι» μάκθςθσ, διδαςκαλίασ και γνϊςθσ κακότι, με τισ ςυνάξεισ 

που πραγματοποιοφςαμε κάκε εβδομάδα, μου δινόταν θ ευκαιρία να 

εμπλουτίηομαι με επιπλζον γνϊςεισ, με αρχζσ και αξίεσ ςε ςχζςθ με τον 

ςυνάνκρωπο και τθν κοινωνία γενικότερα. 

Θ Φοιτθτικι εςτία μου παρείχε ζνα άνετο, ευχάριςτο και φιλικό περιβάλλον 

διαμονισ, πράγμα ςθμαντικό για τθν ακαδθμαϊκι πορεία ενόσ Φοιτθτι. 

Ραράλλθλα, γνϊριςα πολλοφσ φοιτθτζσ που φοιτοφςαν ςε διαφορετικζσ ςχολζσ και 

με αρκετοφσ παρζμεινα φίλοσ, είναι πολφ καλοί μου φίλοι. 

Ριςτεφω ακράδαντα, ότι θ Εςτία αποτελεί τον πολφτιμο «φάρο» για πολλοφσ νζουσ 

και νζεσ που για λόγουσ κυρίουσ οικονομικοφσ δυςκολεφονται να φοιτιςουν ςτθν 

ςχολι τουσ και θ Εςτία είναι εκεί για να αποτελεί τον αρωγό και ςυνάμα το «ςπίτι» 



που αγκαλιάηει του νζουσ και τουσ δίνει τθν ευκαιρία να ζχουν αυτό που 

δικαιοφνται, τθν εκπαίδευςθ. 

Επίςθσ, ευχαριςτϊ τον Ρατζρα Μελζτιο για τθν ςτιριξθ που μου παρείχε όλα αυτά 

τα χρόνια και τον ςυγχαίρω για το ςθμαντικό ζργο και τθν προςφορά του ςτθν 

Εςτία. 

Σεβαςμιότατε,                                                                                                     

Από τα βάκθ τθσ καρδίασ μου ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ. 

Με εκτίμθςθ  

Χριςτοσ Γ. Σαλτογιάννθσ 

 

 

 


