
Εξοχώτατη Κα Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχα κ. Βαρθολομαίε, 
 

«Αὕτη ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, 

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 117: 24). 

 
 Η Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, η έχουσα τα πρεσβεία τιμής, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των 
τεσσάρων πρώτων Σχολών του αρχαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της 
χώρας, με πλήρη συναίσθηση του ρόλου που διαδραματίζει, επί 184 συναπτά 
έτη, στην κοινωνική και εκκλησιαστική ζωή της πατρίδας μας αποφάσισε, 
κατόπιν σχετικής πρότασής μας, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 
τριακονταετίας από της εκλογής και καταστάσεως της Αυτού Θειοτάτης 
Παναγιότητος του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου του Α´ στον Θρόνο της Βασιλίδος 
των Πόλεων, την έκδοση τιμητικού τόμου αφιερωμένου στο σεπτό Πρόσωπό 
του.  
 Άλλωστε, οι δεσμοί της Σχολής μας μετά του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. 
Βαρθολομαίου του Α΄ είναι εξόχως στενοί, καθώς το 1990 το Τμήμα Θεολογίας 
του απένειμε, ενώ διατελούσε Πρωθιεράρχης της Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, 
τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορος και το 1999 το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένδειξη σπανίας ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής 
τιμής τον αναγόρευσε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας.  
 Η εκ μέρους μας πρωτοβουλία της εκδόσεως τόμου προς τιμήν του 
ηγέτου της Ορθοδοξίας, για τη συμπλήρωση 30 ετών θεοφιλούς Πατριαρχίας, η  
πρώτη μίας σειράς ανάλογων εκδηλώσεων, εν μέσω πανδημίας, συνιστά 
αδιάψευστο μάρτυρα των ισχυρών αυτών δεσμών της εν Αθήναις θεολογικής 
ακαδημαϊκής κοινότητος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη ζώσα και αείφωτο 
πηγή, η οποία μεταλαμπαδεύει το φως της Ορθοδοξίας στην Οικουμένη και ως 
φλεγόμενη αλλά μη καιόμενη βάτος, έχει ταυτοχρόνως καταστεί ο 
αδιαμφισβήτητος φορέας της διατηρήσεως της ιδιοπροσωπίας του Ελληνισμού 
στο πέρασμα των αιώνων, θέτοντας μεταξύ των άλλων και τα θεμέλια για την 
Επανάσταση του 1821, της οποίας τα 200 έτη τιμούμε φέτος. 
 Ο Τιμητικός Τόμος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, που παρουσιάζεται 
σήμερα, συστοιχώντας στο αγιογραφικό χωρίο «λάρυγξ γλυκὺς πληθυνεῖ φίλους 
αὐτοῦ, καὶ γλῶσσα εὔλαλος πληθυνεῖ εὐπροσήγορα» (Σοφ. Σειρ. 6:5), 
περιλαμβάνει πρωτότυπες εργασίες επιστημόνων, επιφανών προσωπικοτήτων 
του εκκλησιαστικού και ακαδημαϊκού χώρου, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκλησή μας και τις κατέθεσαν ως ελάχιστο δώρο τιμής, σεβασμού, υιϊκής 
οφειλής και αναγνωρίσεως προς το Σεπτό Πατριαρχικό Πρόσωπο.  
 Αγαλλόμεθα, διότι σήμερα σύμπασα η Εκκλησία του Χριστού, η 
πολιτειακή και η πολιτική ηγεσία, η επιστημονική κοινότητα και εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι δίδουν το παρών στη σημερινή πανηγυρική εκδήλωση για να 
τιμήσουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο τον Α, τον σοφό 
οιακοστρόφο της νοητής ολκάδος συμπάσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον 
στιβαρό φρυκτωρό του μαρτυρικού Φαναρίου.   
 Η τριακονταετής πατριαρχία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος στον 
Οικουμενικό Θρόνο, αποτελεί αέναη διακονία του Ανθρώπου, εμπνεόμενη από 
την αδιάσπαστη και ανόθευτη παράδοση των  Αποστόλων, των Αγίων και των 



Μαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Με ευφυία και ευθυκρισία ιερουργεί, 
κηρύσσει, οργανώνει, περιοδεύει, ευλογεί, αγιάζει τους όπου γης Ορθοδόξους 
Χριστιανούς. 

Οι μαρτυρικές πύλες του Πατριαρχείου άνοιξαν όχι μόνο για να 
υποδεχθούν κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα του αξιώματος και της κοινωνικής 
θέσεώς του, αλλά για να εξέλθει μέσω αυτών η μαρτυρία της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας στην Οικουμένη. Ο Παναγιώτατος, οραματιζόμενος την ενότητα των 
χριστιανών «ἵνα ὦσιν ἕν», εργαζόμενος αόκνως για την επίτευξή της, ηγείται 
αγιοπνευματικώς επτά ιστορικών συνάξεων και μίας Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου (2016) και αποδίδει καθεστώς Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη 
Ουκρανική Εκκλησία (2019).  
  Άξιος πηδαλιούχος σε καιρούς δυσχειμέρους, κατά τους οποίους ορατοί 
και αόρατοι εχθροί επιτίθενται στην ανθρωπότητα, απειλώντας την κοινωνική 
συνοχή, πειθαρχώντας με ακλόνητη σπουδή στους ιερούς κανόνες, μεταφέρει τη 
διαχρονική αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως για ζητήματα που άπτονται του 
σύγχρονου βίου. Η ευαισθησία του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
θρησκευτική ελευθερία, τη διαθρησκειακή αλληλοκατανόηση, καλλιεργεί το 
σεβασμό και το διάλογο και ταυτοχρόνως συνιστά πρόσκληση του «ἔρχου καὶ 
ἴδε» (Ιω. 1:47) της μαρτυρίας της Εκκλησίας. Οι θέσεις και οι δραστηριότητες 
του Οικουμενικού Θρόνου σε ζητήματα, όπως η πανδημία και η τρομοκρατία, 
απηχούν τη βαθιά ποιμαντική αγωνία του και την ανταπόκρισή του στην 
ιστορική ευθύνη της Εκκλησίας του Χριστού. 
 Με βαθιά ανησυχία για την κλιματική κρίση προσδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην αρχή της Ινδίκτου, ως ημέρας αφιερωμένης στην προστασία του 
περιβάλλοντος και διοργανώνει πλήθος συνεδρίων για την ευαισθητοποίηση 
των ισχυρών και του απλού πληρώματος της Εκκλησίας, εστιάζοντας με έμφαση 
στο σεβασμό της θείας Δημιουργίας. Επιπλέον αγωνιά για την επαναλειτουργία 
της Σχολής της Χάλκης διεθνοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα της Μητρός 
Εκκλησίας. Η Θεολογική Σχολή Αθηνών τίθεται δίπλα σας Παναγιώτατε και 
δηλώνει έτοιμη να προσφέρει διά των διακεκριμένων μελών του διδακτικού και 
επιστημονικού της προσωπικού τις υπηρεσίες της στην πολυπόθητη 
επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης.  
 Αυτού του Πατριάρχου το πελώριο έργο, το οποίο είναι αδύνατο να 
περιγραφεί σε έναν σύντομο χαιρετισμό,  τιμούμε σήμερα και του προσφέρουμε 
τον παρόντα τόμο ως ανθοδέσμη «εις οσμήν ευωδίας πνευματικής»!  
 Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τον Πρόεδρο της Alter Ego Media 
κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, γνωστό για την προσφορά του προς της Εκκλησία, ο 
οποίος άμεσα αντιλήφθηκε τη σπουδαιότητα της πρότασής μας και 
εισακούοντας την θετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου π. Δημητρίου 
Φουρλεμάδη, με περισσή αγάπη ανέλαβε, μη φειδόμενος κόστους, την 
πολυτελέστατη και ογκωδέστατη αυτή έκδοση. Εγκάρδιες ευχαριστίες 
απευθύνουμε προς τους συγγραφείς που κατέθεσαν με απαράμιλλο ζήλο τον 
πνευματικό τους κάματο, στην Τιμητική, στην Επιστημονική Επιτροπή, και 
στους επιμελητές της εκδόσεως, τους διακεκριμένους συνάδελφους Καθηγητές 
κ. Κωνσταντίνο Μπελέζο και κ. Θωμά Ιωαννίδη. 
 Πεπεισμένοι ότι «τὴν σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται ἔθνη, καὶ τὸν ἔπαινον αὐτοῦ 

ἐξαγγελεῖ ἐκκλησία» (Σοφ. Σειρ. 39:10) στρέφουμε με ευγνωμοσύνη το βλέμμα 
μας, κατά τη χαριτόβρυτη αυτή ημέρα, προς τον «καλό οικονόμο ποικίλης 
χάριτος Θεού» (Α’ Πετρ. 4:10), τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο τον 



Α´ και με εγκάρδιες, υιϊκές ευχές για συνέχιση της μαρτυρίας του προς όφελος 
της ενότητος, της σταθερότητος, της ευημερίας και της λαμπρότητος της 
Εκκλησίας και του Γένους, προσευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός να του χαρίζει έτη 
πολλά, μεστά υγείας και έργων αγαθών προς διακονία του Ανθρώπου, της 
μαρτυρίας της Εκκλησίας εν τω κόσμω και προς δόξαν του Τριαδικού Θεού. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


