Τελετή επίδοσης Tιμητικού Tόμου
στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα
τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαίο Α΄
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης της τριαντακονταετούς
ευκλεούς Πατριαρχείας του.
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Εξοχωτάτη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχα κ. Βαρθολομαίε,
Με εξαιρετική τιμή, μέγιστο σεβασμό και ιδιαίτερο
συμβολισμό το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και η Θεολογική Σχολή παρουσιάζουν και προσφέρουν
σήμερα Τιμητικό Τόμο για την τριακονταετή διακονία του
Οἰκουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου του Α΄.
Ο

Παναγιώτατος

Βαρθολομαίος,

κατά

Οικουμενικός

κόσμον

Δημήτριος

Πατριάρχης
Χ.

κ.κ.

Αρχοντώνης,

γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους της Ίμβρου. Τα εγκύκλια
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μαθήματα παρακολούθησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού
του, στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο-Λύκειο της Κωνσταντινουπόλεως
και στην Κεντρική Σχολή Ίμβρου. Στη συνέχεια φοίτησε στην
Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, στο Ινστιτούτο Ανατολικών
Σπουδών Ρώμης (Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο), το Οικουμενικό
Ινστιτούτο του Bossey (Ελβετία) και το Πανεπιστήμιο του
Μονάχου. Μιλάει επτά γλώσσες.
Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1961, Πρεσβύτερος το 1969
και Μητροπολίτης Φιλαδελφείας το 1973. Το 1990 προήχθη σε
Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος και στις 22 Οκτωβρίου
1991 εξελέγη παμψηφεί Οικουμενικός Πατριάρχης.
Από την εκλογή Του ως Οικουμενικού Πατριάρχου
εργάζεται για την ενίσχυση της πανορθόδοξης ενότητας και
συνεργασίας. Για τον σκοπό αυτό καθιέρωσε τις Συνάξεις των
Ορθοδόξων

Προκαθημένων

και

πραγματοποίησε

πολλές

επισκέψεις προς αυτούς, καθώς, επίσης, τους προσκάλεσε και
τους υποδέχθηκε στην Ιερή Καθέδρα Του στο Φανάρι.
Συγκάλεσε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου
Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, τον Ιούνιο
του 2016.
Επίσης, προωθεί τον οικουμενικό διάλογο με τις άλλες
Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες, επισκεπτόμενος τις έδρες
τους και συμμετέχοντας σε διαχριστιανικά συνέδρια και
επετειακές εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του έγινε δεκτός από
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πολλούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, πολλοί από τους
οποίους επισκέφθηκαν επισήμως τον Παναγιώτατο στην έδρα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Παράλληλα, οι δράσεις και οι αγώνες Του για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έχοντας αναδείξει ήδη
από την ημέρα της εκλογής Του πριν από 30 χρόνια την
προστασία του περιβάλλοντος ως εξέχον ζήτημα, που δεν
πρέπει να βρίσκεται στο περιθώριο της θρησκευτικής ατζέντας,
Τον

έχουν

αναδείξει

οικουμενικά

ως

τον

«πράσινο»

Πατριάρχη!
Του έχουν απονεμηθεί, επίσης, μεταξύ άλλων, οι ανώτατες
τιμητικές διακρίσεις πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων το
Χρυσό Μετάλλιο του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπως επίσης και
ο τίτλος του επιτίμου διδάκτορος από πολλά Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα του κόσμου.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
αναγνωρίζοντας το πολύπλευρο, πρωτοπόρο και καθόλα
σημαντικό έργο του, Τον ανακήρυξε Επίτιμο Διδάκτορα
όλων των Σχολών και των Τμημάτων του, ο Μόνος που
έχει

λάβει

αυτή

τη

διάκριση

από

το αρχαιότερο

Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Ως αναγνώριση, επίσης, του έργου Του, για την
τριακονταετή διακονία Του ως Οικουμενικού Πατριάρχου,
προσφέρουμε σήμερα και τον παρόντα Τιμητικό Τόμο, που
κοσμούν

με

εξαιρετικά

κείμενα

διακεκριμένοι

Επιστήμονες από πολλούς επιστημονικούς τομείς.
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Εξοχωτάτη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Επίκεντρο όλων των ενεργειών μας ήταν, είναι και θα είναι
πάντα ο Άνθρωπος. Τόσο ο ανθρωπισμός, δηλαδή η
αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, όσο και η αντιμετώπιση του
ανθρώπου ως ολότητα, σωματική, πνευματική και ψυχική,
είναι κοινός τόπος για την Επιστήμη και τη Θρησκεία.
Μένουμε, όμως, πάντα πιστοί σε αυτό που μας δίδαξε ο
Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης:
«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ
Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ».
Εκφράζουμε, επίσης, την πίστη και τη στήριξή μας στο
πολυδιάστατο έργο του Οικουμενικού Πατριάρχου εις την
Μητέραν Εκκλησίαν, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, έργο με
πραγματικά οικουμενικό χαρακτήρα.
Το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών,
το αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος και
της ευρύτερης Μεσογείου, με όλο το επιστημονικό δυναμικό
του, επιθυμεί να στέρξει ταπεινός αρωγός στο έργο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, οποτεδήποτε τούτο κριθεί
αναγκαίο.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού αναφωνούμε:
Πολλά τα έτη του Οικουμενικού Πατριάρχου και η
Πρωθιεραρχία Του μακρά και θεοφρούρητος!
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