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ΔΔ ΕΕ ΛΛ ΤΤ ΙΙ ΟΟ ΤΤ ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΥΥ

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, στην ισόγειο αίθουσα τελετών της
Ιεράς Συνόδου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη θεολογική Ημερίδα των
αλλοδαπών υποτρόφων της Ιεράς Συνόδου σε υλοποίηση της αποφάσεως
της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν της εισηγήσεως της Συνοδικής Υποεπιτροπής
Υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου.

Ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων
και Διαχριστιανικών Σχέσεων, Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος,
αφού καλοσώρισε τους συνέδρους, εξέφρασε τη χαρά του για την
πραγματοποίηση της Ημερίδας, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους
αλλοδαπούς φοιτητές να γνωριστούν μεταξύ τους, να γνωστοποιήσουν
την πρόοδο που έχουν επιτύχει στην επιστημονική έρευνα και βέβαια να
ομιλήσουν την ελληνική γλώσσα, την οποία μαθαίνουν κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους. Τόνισε ακόμη το γεγονός ότι οι φοιτητές αποτελούν
τους καλύτερους πρέσβεις και εγγυητές της ενότητας μεταξύ των
Ορθοδόξων Εκκλησιών, αφού επιστρέφοντας στις πατρίδες τους θα
μεταφέρουν την αγάπη και το αληθινό ενδιαφέρον της Εκκλησίας της
Ελλάδος.

Τέλος, ευχαρίστησε για την παρουσία τους τους Σεβασμιώτατους
Μητροπολίτες: Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Πρόεδρο
της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστομο, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, Μέλη της
Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλών κ. Ιωάννη, Μέλος της Σ.Ε.Δ.Δ.Σ.,



καθώς και τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτες π. Ιγνάτιο Σωτηριάδη,
Γραμματέα της Σ.Ε.Δ.Δ.Σ. και π. Ιωάννη Καραμούζη, Γραμματέα της
Υποεπιτροπής Υποτροφιών, για την άρτια οργάνωση της Ημερίδος.

Αμέσως μετά ο π. Ιωάννης Καραμούζης ανέγνωσε το Μήνυμα του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου,
διά του οποίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 33
αλλοδαποί υπότροφοι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
έχουν αποκτήσει θεολογικό επίπεδο και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
ώστε να εισηγούνται θέματα της θεολογικής επιστήμης. Επιπλέον ο
Μακαριώτατος ζήτησε από τους φοιτητές να συνεχίσουν την προσπάθειά
τους προς δόξαν Θεού για να καταστούν στις Εκκλησίες τους πολύτιμα
στελέχη και εγγυητές της διορθόδοξης ενότητας.

Έπειτα, έλαβαν χώρα δύο Συνεδρίες, σε κάθε μία εκ των οποίων
υπότροφοι εισηγήθηκαν θεολογικά θέματα. Στο τέλος κάθε Συνεδρίας
ακολούθησε γόνιμος διάλογος. Η διαπίστωση όλων ήταν ότι οι φοιτητές
διαθέτουν υψηλό επιστημονικό και θεολογικό επίπεδο, ενώ δύνανται να
χειρίζονται την ελληνική γλώσσα άπταιστα.

Μετά το πέρας των Συνεδριών παρατέθηκε Δεξίωση.
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