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Αναγόρευση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 

Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ σε Επίτιμο 

Διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 

και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αθήνα, 1/11/2022 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Με ιδιαίτερη τιμή λόγω της εμβέλειας και του σημαντικού 

έργου της τιμωμένης προσωπικότητας, και τηρώντας, πάντα, την 

παράδοση του Ιδρύματός μας να αποδίδουμε τιμές σε 

προσωπικότητες που έχουν προσφέρει πολλαπλώς στην 

Επιστήμη και ευρύτερα στο Έθνος, έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη 

χαρά της απόδοσης της ύψιστης τιμής, της ανακήρυξης σε 

επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και 

Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του 

Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος κ. 

Εμμανουήλ. 
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Η απονομή του τίτλου αποτελεί έναν φόρο τιμής για 

την εξαιρετική συμβολή του στη Θεολογία, στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Ορθοδοξία! 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος 

Εμμανουήλ είναι ένας ιεράρχης με μεγάλο εύρος σπουδών και 

δράσεων. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του 

στον οικουμενικό διάλογο, υποστηρίζοντας τη φωνή της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας, θεολογικά αλλά και κοινωνικά.  

Καθ’ όλη την πορεία του διακρίθηκε για την 

αφοσίωσή του στη διορθόδοξη, οικουμενική και 

διαθρησκειακή διακονία.  

Είναι εκπρόσωπος του Παναγιώτατου Οικουμενικού 

Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 

οποίο επιπλέον εκπροσωπεί στους ακαδημαϊκούς διαλόγους με 

τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ.  

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος 

Εμμανουήλ, Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Βιθυνίας, γεννήθηκε 

στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στις 19 Δεκεμβρίου 1958. Σπούδασε 

στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου και πραγματοποίησε 

ευρύτερες σπουδές στη Φιλολογική Σχολή του Καθολικού 

Ινστιτούτου Παρισίων παράλληλα προς τις Θεολογικές του 

σπουδές στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου. 
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Το 1984 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) του 

Οικουμενικού Ινστιτούτου του Καθολικού Πανεπιστημίου 

Παρισίων, το δε επόμενο έτος το προδιδακτορικό δίπλωμα από 

το Πανεπιστήμιο Σορβόννης (Paris IV) στην Ιστορία των 

Θρησκειών. 

Διάκονος και Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1985. Το 

1987 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο (Master) από τη Θεολογική 

Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης και ανέλαβε καθήκοντα 

Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητρόπολης Βελγίου, διατελέσας 

Προϊστάμενος της Ενορίας των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και 

Γαβριήλ Βρυξελλών.  

Επί εικοσαετία (1994-2014) διηύθυνε, με σημαντικό 

έργο, το Γραφείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1996 εξελέγη Επίσκοπος της πάλαι 

ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ρηγίου, ως Βοηθός Επίσκοπος του 

Μητροπολίτη Βελγίου. 

Την 20ή Ιανουαρίου 2003 εξελέγη παμψηφεί, από την 

Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

Μητροπολίτης Γαλλίας, ενώ του ανετέθη παράλληλα και η 

εκπροσώπηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον 

Θεολογικό Διάλογο της Ορθοδοξίας με τις Αρχαίες 

Ανατολικές Εκκλησίες, και ταυτόχρονα εξακολουθεί να 
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κατέχει την θέση του Προέδρου των διμερών Ακαδημαϊκών 

Συναντήσεων με το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό. 

Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διαθρησκευτικού Ιδρύματος International Dialogue Centre 

KAICIID, Συντονιστής – co-moderator του Διεθνούς Οργανισμού 

Religions for Peace και έχει διατελέσει πρόεδρος του 

Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ). 

Είναι συγγραφέας βιβλίων και κεφαλαίων σε πολλά 

ξενόγλωσσα θεολογικά συγγράμματα, πολλών επιστημονικών 

άρθρων και συμμετείχε σε πλήθος Διεθνών Συνεδρίων. 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021 εξελέγη παμψηφεί, με 

ιδιαίτερο συμβολισμό, Μητροπολίτης της Γεροντικής 

Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, αναγνώριση του κύρους και 

της εμβέλειας του έργου του, καθώς και της μεγάλης 

συμβολής του στον διορθόδοξο, διαχριστιανικό και 

διαθρησκειακό διάλογο, στην εξάλειψη του 

φονταμενταλισμού και του θρησκευτικού φανατισμού, 

στην εμπέδωση της παγκόσμιας ειρήνης, αλλά και στην 

καλλιέργεια της θεολογικής γνώσης.  

Για την έως τώρα προσφορά του έχει τύχει τιμητικών 

διακρίσεων τόσο από την Ελληνική όσο και από τη Γαλλική 

Δημοκρατία. 
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Στη σημερινή δυσμενή συγκυρία, με την εισβολή της 

Ρωσίας στην Ουκρανία και με τη στάση του Πατριαρχείου της 

Μόσχας, ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει 

αναβαθμιστεί δεδομένου ότι καλείται να καλύψει το κενό που 

δημιουργείται από την αυξανόμενη απομόνωση της Ρωσικής 

Εκκλησίας. Με την καθοδήγηση του σοφού Οικουμενικού 

Πατριάρχη και τη συμβολή αξίων, εμπείρων και φωτισμένων 

Ιεραρχών όπως ο Σεβασμιώτατος Γέρων Χαλκηδόνος, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο θα αντιμετωπίσει με επιτυχία και αυτή 

την πρόσκληση.  

Κυρίες και κύριοι, 

Με εξαιρετική τιμή και μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. 

Εμμανουήλ ως επίλεκτο μέλος, ως επίτιμο διδάκτορα του 

Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του 

Ε.Κ.Π.Α. 

Τον ευχαριστούμε για την σημαντική προσφορά του 

και την αφοσίωσή του στην διορθόδοξο, διαχριστιανική και 

διαθρησκειακή διακονία. 

Σε προσωπικό επίπεδο, η χαρά είναι μεγαλύτερη και η 

συγκίνησή μου ευνόητη καθώς ο τιμώμενος σήμερα 

Ιεράρχης έχει διατελέσει Επίσκοπος Ρηγίου και 

Μητροπολίτης Γαλλίας, θέσεις που κατείχε προ ετών ο 
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Πνευματικός μου Πατέρας Μακαριστός Μητροπολίτης 

Γαλλίας Μελέτιος.   

 

Σεβασμιώτατε, καλώς ήλθατε στην «οικογένεια» του 

ΕΚΠΑ! 

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

 


