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Σπούδασε στην Ανωτέρα Ιερατική Σχολή Θεσσαλονίκης (1971-1973) και κατόπιν 
στο Τµήµα Ποιµαντικής της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. (1973-1977) από όπου 
αποφοίτησε µε βαθµό «Άριστα». Από τον Αύγουστο του 1980 µέχρι τον Ιανουάριο 
του 1983 συνέχισε τις σπουδές του στην στην Παλαιά Διαθήκη και στη Φιλολογία 
των αρχαίων ελληνικών λαών, στο Tübingen της Ο.Δ. Γερµανίας (Βιβλική 
Αρχαιολογία και Βιβλική Εβραϊκή και Αραµαϊκή Γλώσσα, Ερµηνευτική Θεολογία, 
Δυτικοσηµιτική Επιγραφική -εβραϊκές, αραµαϊκές, µοαβιτικές και φοινικικές 
επιγραφές-, Ουγαριτική και Ακκαδική γλώσσα. 
Το 1983 αναγορεύθηκε διδάκτορας από το Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ.  
Απο το 1984 υπηρετεί ως µέλος ΔΕΠ στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., όπου 
σήµερα είναι Καθηγητής και διδάσκει Παλαιά Διαθήκη και Βιβλική Εβραϊκή 
Γλώσσα. Υπήρξε τακτικό µέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 
1989-90 και 1990-91. Διετέλεσε αναπληρωτής Πρόεδρος (1997-1999) και δύο φορές 
Πρόεδρος (2001-2003 και 2005-2007) του Τµήµατος Θεολογίας. Σήµερα είναι 
Κοσµήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
 
Υπήρξε µέλος από ελληνικής πλευράς της Οργανωτικής Επιτροπής της Διάσκεψης 
Χριστιανών, Μουσουλµάνων και Ιουδαίων για την ειρήνη στην Ιερουσαλήµ που 
διοργανώθηκε από το Π.Σ.Ε., το Ποντιφικικό Συµβούλιο για τον Διαθρησκειακό 
Διάλογο, την Επιτροπή της Αγίας Έδρας για τις Θρησκευτικές Σχέσεις µε τους 
Ιουδαίους και την Παγκόσµια Λουθηρανική Οµοσπονδία. Μετέχει στην 
Επιστηµονική Επιτροπή για το σχεδιασµό του µεταφραστικού έργου των Ηνωµένων 
Βιβλικών Εταιρειών σε παγκόσµιο επίπεδο.  
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Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 
 

 
 
Ο Κλεάνθης Γρίβας (1944) είναι ψυχίατρος, νευρολόγος, διδάκτωρ ψυχιατρικής της 
Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έχει σπουδάσει 
ιατρική και κοινωνιολογία, ενώ είναι τακτικός συνεργάτης πολλών περιοδικών και 
εφηµερίδων· ανάµεσα τους της "Θεσσαλονίκης" (από το 1963) και της 
Ελευθεροτυπίας. Επίσης υπήρξε ο συντάκτης της «Έκθεσης για τα Ναρκωτικά» της 
Ειδικής Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (1986). 
Κατά τις απόψεις του, η ποινικοποίηση των ναρκωτικών έγινε για λόγους ελέγχου 
του πληθυσµού από την άρχουσα τάξη, ενώ η υπάρχουσα αντιναρκωτική νοµοθεσία 
και καταστολή της χρήσης ουσιών συντελούν στη συντήρηση του κερδοφόρου 
διεθνούς λαθρεµπορίου τους. Επίσης έχει υποστηρίξει ότι η τροµοκρατία (µιλώντας 
µάλιστα ειδικά για την περίπτωση της 17 Νοέµβρη) είναι "κατασκευασµένη" από 
µυστικές κρατικές και παρακρατικές υπηρεσίες οι οποίες προβαίνουν σε 
προβοκάτσιες µε στόχο την θέσπιση αυστηρών αντιτροµοκρατικών νόµων. Οι 
τροµοκρατικές οργανώσεις για τον Γρίβα είναι αυτονοµηµένες εγκληµατικές οµάδες 
οι οποίες καθοδηγούνται, άµεσα ή έµµεσα, από υπηρεσίες πληροφοριών και κρατικής 
ασφάλειας της Δύσης. Οι επικριτές του τον κατηγορούν για αστήρικτη 
συνωµοσιολογία και προπαγάνδα υπέρ της χρήσης ναρκωτικών. 
Έχει συγγράψει 21 βιβλία. 


