
 1 

 

 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ  

ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
7 Δεκεμβρίου 2021 

Προσφώνηση του Πρύτανη, καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

 

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ωρεών κ. Φιλόθεε, Εκπρόσωπε του 

Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 

Ιερωνύμου, 

Αξιότιμοι κ. Κοσμήτορες και Πρόεδροι των Τμημάτων  

Αξιότιμοι κ. Συνάδελφοι, 

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες της Θεολογικής 

Σχολής,  

 

Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα και αυτή τη χρονιά την 

πρόσκληση του Κοσμήτορα της Θεολογικής μας Σχολής 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χρ. Καραγιάννη, να παραστώ 
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στην παρούσα τελετή Υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών 

και φοιτητριών του ακαδ. έτους 2021-2022, που οργανώνει 

η Κοσμητεία στο πνεύμα της ενότητας η οποία διέπει όχι 

μόνο τις σχέσεις των δύο Τμημάτων της Σχολής και των 

μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σ’ αυτά, αλλά και των φοιτητών 

και φοιτητριών της, αφού οι σπουδές τους έχουν μεν 

διαφορετικό προσανατολισμό αλλά σε καμιά 

περίπτωση δεν είναι ανταγωνιστικές. Το αντίθετο, θα 

έλεγε κανείς. 

Σας καλωσορίζουμε στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστημιακό Αθηνών και σας ευχόμεθα καλές και 

καρποφόρες θεολογικές σπουδές, σε ένα Πανεπιστήμιο 

που ευνοεί και προωθεί τον διεπιστημονικό διάλογο και 

αξιολογεί θετικά τη συμβολή της Θεολογικής Σχολής σ’ 

αυτόν. Είναι κάτι που αποτυπώνεται όχι μόνο στα 

Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών 

των δύο Τμημάτων, όπου καθιερώνονται μαθήματα εκτός 

του στενού θεολογικού πλαισίου, αλλά και σε Συνέδρια με 

την επιλογή θεμάτων που δίνουν τη δυνατότητα 

διεπιστημονικής προσέγγισης. 

Ως Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλώ να είστε περήφανοι για 

την επιλογή σας, να σπουδάσετε σ’ αυτό, όχι μόνο γιατί 

αποτελεί το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας ή γιατί η 
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συμβολή του σε όλους τους τομείς της εθνικής, κοινωνικής, 

οικονομικής, πολιτικής, πολιτισμικής και εκκλησιαστικής 

ζωής επί 183 χρόνια είναι τεράστια, αλλά κυρίως γιατί 

συνεχίζει να είναι ενεργά παρών τόσο στο ελληνικό όσο και 

στο διεθνές στερέωμα, αποσπώντας αξιοζήλευτες διακρίσεις. 

 Στις 3 Μαΐου 1837, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 

του Οθώνειου Πανεπιστημίου, του πρώτου Πανεπιστημίου 

που ιδρύθηκε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, καθώς και 

στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.  

Το «Πανεπιστήμιο Αθηνών», όπως κοινώς 

αποκαλείται, πορεύτηκε πρακτικά παράλληλα με το νέο 

Ελληνικό Κράτος και συνδέθηκε με την ανάγκη του 

λαού για μάθηση, πρόοδο, ευημερία.  

Στην πρώτη μορφή του περιελάμβανε τέσσερις Σχολές: 

Θεολογίας, Νομικής, Ιατρικής και τη «Σχολή της 

Φιλοσοφίας και της άλλης εγκυκλίου παιδείας».  

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην 

άρτια εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών, και 

ταυτοχρόνως έχει προσανατολιστεί στην προαγωγή 

της επιστήμης μέσω της βασικής και τη εφαρμοσμένης 

έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. 

Η Θεολογική Σχολή, όπως προανέφερα, είναι μία 

από τις 4 πρώτες Σχολές με τις οποίες ξεκίνησε την 
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Ιστορία του το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συμπερίληψή 

της στο Οργανόγραμμα του πρώτου και αρχαιότερου 

Πανεπιστημίου της Χώρας δεν έγινε τυχαία ούτε και 

συγκυριακά.  

Οφείλεται κυρίως στην ορθόδοξη παράδοση που 

θέλει Θεολογία και Επιστήμη να μην πορεύονται 

συγκρουσιακά αλλά συμπληρωματικά.  

••• 

Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας καλωσορίσω και 

πάλι. 

Οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος θα είμαστε πάντοτε 

δίπλα στη Θεολογική Σχολή και τις ανάγκες της, όπως το 

πράξαμε ήδη μέχρι τώρα. Το τελευταίο διάστημα 

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες στο κτήριο 

της Θεολογικής Σχολής που περιλαμβάνουν 

ανακαινίσεις αιθουσών και χώρων. 

Επιπλέον το κτήριο της Θεολογικής Σχολής έχει 

ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου μας 

για την ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών της 

Πανεπιστημιούπολης.  

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η μόνωση της 

ταράτσας του κτηρίου, ενώ δρομολογούνται από τις 

Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Κοσμητεία και 
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άλλες εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και 

ανακαίνισης. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα και με τον 

σχεδιασμό που υπάρχει θα τα αντιμετωπίσουμε, με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένης πάντα της οικονομικής 

συγκυρίας.     

Εύχομαι σε όλες και όλους σας καλή και πλούσια σε 

καρπούς ακαδημαϊκή χρονιά, με υγεία και αγάπη για 

τον πλησίον!   

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

  


