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ΥΠΟΔΟΧΗ  

ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

10/11/2022 

Χαιρετισμός του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμε, 

Αξιότιμοι κ. Κοσμήτορες και Πρόεδροι των Τμημάτων  

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής,  

Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα και αυτήν τη χρονιά την πρόσκληση 

του Κοσμήτορα της Θεολογικής μας Σχολής Χρήστου Καραγιάννη, να 

παραστώ στην τελετή Υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και 

φοιτητριών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

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. 
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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 συμβολή του σε όλους τους τομείς της 

εθνικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτισμικής και 

εκκλησιαστικής ζωής επί 185 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. 

Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει κάνει 

τα τελευταία χρόνια τεράστια, σταθερά βήματα προς το μέλλον που 

οραματιζόμαστε.  

Οι Διεθνείς Κατατάξεις αναδεικνύουν τη σημαντική θέση του 

Πανεπιστημίου μας ανάμεσα σε χιλιάδες σε όλο τον κόσμο.  

Το Πανεπιστήμιό μας, είναι, μαζί με άλλα 11 Πανεπιστήμια, 

Ιδρυτικό μέλος από το τέλος του 2018 της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας CIVIS, 

μιας Συμμαχίας η οποία έχει ως στόχο να διαμορφώσει το Πανεπιστήμιο 

του μέλλοντος. Στο πλαίσιο των δράσεων του CIVIS σημειώνουμε τη 

σημαντική παρουσία των Καθηγητών και των στελεχών της Θεολογικής 

Σχολής.   
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Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια ακόμα σημαντική, 

εμβληματική, διεθνή πρωτοβουλία ―με εθνική σημασία― του 

Πανεπιστημίου μας που είναι η δημιουργία ξενόγλωσσων 

προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών. Αυτό έγινε  πλέον 

πραγματικότητα, με το “BA Program in the Archaeology, History, and 

Literature of Ancient Greece” στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου μας και με το Αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην 

Ιατρική  του οποίου έχω την τιμή να είμαι Διευθυντής Προγράμματος 

Σπουδών. Με τις/τους Συναδέλφους της Θεολογικής Σχολής, ως Διοίκηση 

του Πανεπιστημίου, είμαστε σε συνεργασία προκειμένου να 

συνδράμουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη Ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων στη Θεολογική Σχολή καθώς και στη δημιουργία του 

πρώτου Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη 

Θεολογική Σχολή. 

Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου λειτουργούν, μεταξύ 

άλλων, 19 θεματικά Μουσεία, το Μουσείο Ιστορίας, το Ιστορικό Αρχείο, 

το Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο, 3 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, 

Πανεπιστημιακός βυζαντινός ναός του 11ου αιώνα, Διδασκαλείο Ξένων 

Γλωσσών, Διδασκαλείο της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης, Κέντρο 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, υπολογιστικό κέντρο, 11 

βιβλιοθήκες, 4 κτήρια φοιτητικών εστιών, φοιτητικά εστιατόρια, 

αναγνωστήρια, πανεπιστημιακό γυμναστήριο, κολυμβητήριο και κέντρο 

άθλησης, υποδομές για πολιτιστικούς συλλόγους των φοιτητών, 2 

παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγείο.  

Το ΕΚΠΑ, επίσης, συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 

Κέντρα, διεθνή δίκτυα Πανεπιστημίων, καθώς και εκπαιδευτικές 

οργανώσεις παγκοσμίως, με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών 

συνεργασιών και προς κινητικότητας των φοιτητών, του ακαδημαϊκού 

προσωπικού, των ερευνητών και του λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του.  

Το ΕΚΠΑ επίσης συμμετέχει ενεργά από το 1987 στο Ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus. Από την αρχή λειτουργίας του 

προγράμματος έχουν φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περισσότεροι 

από 6.700 φοιτητές Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων από 38 χώρες, ενώ 

περισσότεροι από 16.200 φοιτητές του ΕΚΠΑ έχουν μετακινηθεί για 

σπουδές και πρακτική άσκηση προς Ιδρύματα και φορείς υποδοχής όλων 
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των ευρωπαϊκών χωρών. Το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 είναι ενεργές 778 

συμφωνίες στο πλαίσιο του Erasmus+ του ΕΚΠΑ με 382 Πανεπιστήμια 

από 40 χώρες. Η συμμετοχή της Θεολογικής Σχολής σε αυτά τα 

προγράμματα είναι σημαντική.  

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε μία σημαντική εξωστρέφεια της 

Θεολογικής Σχολής με την πραγματοποίηση σημαντικών Συνεδρίων, 

πολλά από τα οποία είναι διεθνή, καθώς και με την απονομή τίτλου 

Επίτιμου Διδάκτορα σε σημαντικές προσωπικότητες της Θεολογικής 

Επιστήμης και του Κλήρου. Κατά την επίσκεψη εκπροσώπων σημαντικών 

Αμερικανικών Πανεπιστημίων που πραγματοποιείται αυτή την 

εβδομάδα, η Θεολογικής Σχολή, διά του Κοσμήτορός της, κατέθεσε 

συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης και εκσυγχρονισμού των 

υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Θεολογικής 

Σχολής, με ειδικούς Συνεργάτες και με την Τεχνική Υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  και τον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, προέβησαν και προγραμματίζουν 

μία σειρά από σημαντικά έργα:  

1. Εκ βάθρων ανακαίνιση της Αίθουσας Οπτικοακουστικής 

Διδασκαλίας ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις. 

2. Ριζική ανακαίνιση των Εισόδων της Σχολής και του δευτέρου 

ορόφου. 

3. Αγιογράφηση περίοπτων σημείων της Σχολής από τον 

Αγιογράφο Γεώργιο Κόρδη και τους Συνεργάτες του.  

4. Έργα συντήρησης των χώρων της Σχολής και της Βιβλιοθήκης 

της. 

5. Ανακαίνιση του Κεντρικού Αμφιθεάτρου της Σχολής.  

6. Ανακαίνιση και παράδοση προς χρήση (Εκδηλώσεις, Τελετές, 

Ορκωμοσίες) του μεγαλύτερου Υπαίθριου Πανεπιστημιακού 

Αμφιθεάτρου της χώρας, χωρητικότητας 700 καθημένων. 
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7. Ολοκλήρωση της υγρομόνωσης της Θεολογικής Σχολής, ένα 

πολύπλοκο έργο που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των 

συνθηκών διδασκαλίας, έρευνας και εργασίας στη Σχολή. 

8. Οι Πρυτανικές Αρχές είναι σε επικοινωνία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες των εμπλεκόμενων Υπουργείων για την ένταξη του 

εμβληματικού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής σε πρόγραμμα 

ενεργειακής αναβάθμισης και ριζικής ανακαίνισης.  

 

Επιπλέον, διεκδικούμε τη στελέχωση της Θεολογικής Σχολής με μέλη 

ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό ούτως ώστε να συνεχίσει η 

Σχολή τη σημαντική προσφορά της στην κοινωνία και στην επιστήμη.  
 

  
••• 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


