
Χαιρετισμός 
του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής  

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αν. Καθηγητή Χρήστου Γ. Καραγιάννη 

στην Τελετή Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών/τριών 
του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 
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 Σας καλωσορίζουμε στην ανακαινισμένη Θεολογική Σχολή, μία 
από τις αρχαιότερες Σχολές του ΕΚΠΑ, με παράδοση 185 ετών, η 
οποία έχει αναδείξει σημαντικές μορφές της Ορθοδόξου Χριστιανικής 
Εκκλησίας και της ελληνικής κοινωνίας. Η σημερινή ημέρα είναι 
αφιερωμένη σε εσάς και σε όσους τίμησαν με την παρουσία τους και 
τη συνεισφορά τους της Σχολή μας.  

Το Πανεπιστήμιο έχει μία συνέχεια και καθώς όμως όποιος δεν 
τιμά το παρελθόν δεν έχει μέλλον, επιτρέψτε μου παρακαλώ να 
ξεκινήσω το χαιρετισμό μου προβαίνοντας σε ιδιαίτερη μνεία για 
αυτούς που μέχρι σήμερα εργάστηκαν υποδειγματικά και 
προσέφεραν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στο οικοδόμημα της 
Θεολογικής Σχολής και του ΕΚΠΑ.  

Είναι ο τ. Κοσμήτορας Καθηγητής κ. Απόστολος Νικολαΐδης, ο 
οποίος κόσμησε με την πολυετή παρουσία του το Τμήμα Κοινωνικής 
Θεολογίας και Θρησκειολογίας και τη Σχολή μας. Ο πρώην Πρόεδρος 
του Τμήματος Θεολογίας, Καθηγητής κ. Θωμάς Ιωαννίδης, ο 



ακούραστος διδάσκαλος της Καινής Διαθήκης με το χαμόγελο και την 
καλοσύνη. Είναι η εμβριθής επιστήμονας Κα Πανωραία Κουφογιάννη, 
Αν. Καθηγήτρια της Ποιμαντικής Ψυχολογίας   του Τμήματος 
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.  Ιδιαίτερη τιμή οφείλεται 
και προς τον κοιμηθέντα Καθηγητή της Ποιμαντικής Θεολογίας και 
Ψυχολογίας του Τμήματος Θεολογίας π. Αδαμάντιο Αυγουστίδη, έναν 
εξαιρετικά οξύνους και καινοτόμο επιστήμονα, στενότατο συνεργάτη 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερωνύμου, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην επιστημονική 
έρευνα της Ποιμαντικής Ψυχολογίας. Θα αποτελούσε παράλειψη εάν 
στη σημερινή εκδήλωση δεν εκφράζαμε τις ευχαριστίες και την 
ευγνωμοσύνη μας προς τον κ. Δημήτριο Κυριαζόπουλο, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Geyer Helles, ο οποίος με περισσή 
κοινωνική ευαισθησία προέβη στη χορηγία σημαντικού 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολής 
μας.  
 Όμως αγαπητές φοιτήτριες/αγαπητοί φοιτητές σήμερα είναι η 
δική σας ημέρα. Εσείς είστε οι νέοι συνοδοιπόροι μας σε μία πορεία 
τεσσάρων ετών, που σήμερα ξεκινά, με στόχο την κατάκτηση της 
γνώσης, σεις είστε οι μελλοντικοί επιστήμονες θεολόγοι. Εισαχθήκατε 
σε μία Σχολή με μακρά παράδοση, αλλά και σύγχρονο πρόσωπο. Οι 
δύο βραχίονες που την στηρίζουν είναι το Τμήμα Θεολογίας και το 
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, στελεχωμένα από 
μέλη ΔΕΠ διεθνώς καταξιωμένα, με άρτια επιστημονική κατάρτιση 
και διδακτική εμπειρία. Αυτοί οι διακεκριμένοι διδάσκοντες, σε 
αγαστή συνεργασία με το υπεύθυνο διοικητικό προσωπικό, έχουν 
τεθεί με αφοσίωση στην υπηρεσία του υψηλού στόχου, που είναι η 
κατάκτηση της γνώσης της επιστήμης των επιστημών της Θεολογίας.  

Υπηρετώντας ένα πλήθος γνωστικών αντικειμένων όπως η 
Βίβλος, η Πατερική Γραμματεία Ανατολής και Δύσης, η Εκκλησιαστική 
Γραμματολογία και Ιστορία, το Κανονικό Δίκαιο, η Αρχαιολογία και η 
Τέχνη, η Φιλοσοφία, η Ψυχολογία, η Ηθική, η Βιοηθική, η 
Κοινωνιολογία, η Οικολογία, η Επικοινωνία, τα Παιδαγωγικά και η 
Διδακτική, η Δογματική, η Ιστορία των Δογμάτων, ο Διαχριστιανικός 
Διάλογος και η Θρησκειολογία είμαστε εδώ, έτοιμοι να σας 
μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση, να σας δελεάσουμε με τον 
ανεξερεύνητο πλούτο της θεολογικής επιστήμης, αναζητώντας νέους 
συναδέλφους και συνεργάτες. 

Σκοπός μας είναι με το πέρας των σπουδών σας να έχετε 
καταστεί ουσιαστικοί μέτοχοι των ρήσεων του Χρυσοστόμου και του 
Μ. Βασιλείου: «Διά τοι τούτο προσήκει ημάς υπό της άνωθεν χάριτος 
οδηγουμένους και την παρά του αγίου Πνεύματος έλλαμψιν 



δεξαμένους, ούτως επιέναι τα θεία λόγια. Ουδέ γαρ σοφίας 
ανθρωπίνης δείται η θεία Γραφή προς την κατανόησιν των 
γεγραμμένων, αλλά της του Πνεύματος αποκαλύψεως, ίνα, τον αληθή 
νουν των εγκειμένων καταμαθόντες, πολλήν εκείθεν δεξώμεθα την 
ωφέλειαν» (Χρυσοστόμου, Εις την "Γένεσιν" ΚΑ α, PG 53,175). Βλ. και 
Μ. Βασιλείου, Εις "Εξαήμερον"Α α, PG 29, 4 έξ.). 

Ένας θεολόγος όμως, ένας πολίτης του σήμερα δεν μπορεί να 
αδιαφορεί για την πραγματικότητα του σύγχρονου γίγνεσθαι. Ζούμε 
σε μία εποχή κατά την οποία η βία κυριαρχεί στις σχέσεις των 
ανθρώπων.Η βία με βάση το φύλο ή έμφυλη βία, παρόλο που πλήττει 
και τα δύο βιολογικά φύλα, με διαφορετικούς τρόπους, δυστυχώς 
αποδεικνύεται ότι επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες σε σχέση με 
τους άντρες. Η έμφυλη βία λαμβάνει διάφορες μορφές όπως 
ψυχολογική, συναισθηματική, σωματική, λεκτική, σεξουαλική ή 
οικονομική και επιφέρει βλάβη στα άτομα, τα οποία είναι θύματά της. 
Δυστυχώς κατά το τελευταίο διάστημα η ελληνική κοινωνία 
βομβαρδίζεται καθημερινά από ειδήσεις, οι οποίες καταγράφουν 
ακραία περιστατικά βίας, όπως δολοφονίες και βιασμούς.  

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής δεν μπορούσε να μείνει 
απαθής σε ένα φαινόμενο, που τείνει να καταστεί καθημερινότητα. 
Αντιδρώντας με τις δυνάμεις που διαθέτει προσέδωσε στην σημερινή 
εκδήλωση τον τίτλο: «Η υποδοχή των ρόδων». Η επιλογή του τίτλου 
δεν είναι τυχαία. Είναι σαφής ο συμβολισμός. Σεις είστε τα ρόδα, σεις 
είστε η ελπίδα, που μπορεί να πει ένα μεγάλο ΟΧΙ στο φαινόμενο της 
έμφυλης βίας και να αντιπαραθέσει το μήνυμα του Ευαγγελίου, της 
αγάπης.  

Για το λόγο αυτό επιλέξαμε η εκδήλωση αυτή να συνδυαστεί με 
την προσφορά σε κάθε νέα φοιτήτρια / σε κάθε νέο φοιτητή μίας 
Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου της αγάπης, ενός κόκκινου 
τριαντάφυλλου και ενός συλλογικού τόμου με τίτλο «Γυναίκες στη 
σκιά της βίας, η ποιμαντική ευθύνη και η οπτική των θρησκειών» που 
αποτελεί τον καρπό του καινοτόμου προγράμματος "Πρωτοβουλία 
για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας" του Ιδρύματος 
Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Με την εκδήλωση αυτή η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ καλεί σε αφύπνιση, στην συνειδητοποίηση ότι το πρόβλημα της 
έμφυλης βίας έχει λάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις απειλώντας 
όχι απλά τις διανθρώπινες σχέσεις, αλλά τη συνοχή της κοινωνίας μας. 
Είναι η ώρα, κατά την οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα, η έχουσα 
την ευθύνη για την παροχή του υψηλότερου επιπέδου της Παιδείας 
στη χώρα, έρχεται σθεναρά να δηλώσει ΩΣ ΕΔΩ, να διατρανώσει την 
απόλυτη καταδίκη κάθε μορφής βίας και ταυτόχρονα να αναλάβει 



δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, επούλωσης των τραυμάτων 
και ταυτόχρονα καλλιέργειας του πνεύματος της καταλλαγής, της 
συντροφικότητας, της ανεκτικότητας, της αγάπης προς τον πλησίον. 

Ας αποτελέσει η σημερινή εκδήλωση της υποδοχής των ρόδων 
της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ το εφαλτήριο για την αφετηρία μίας 
συγκροτημένης προσπάθειας περιορισμού της έμφυλης βίας. 

 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ! 


