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Τελετή παραδόσεως υποτροφιών από την Εκκλησία σε φοιτητές για
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

Tην Δευτέρα 5/9/2022, μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης
Συνεδρίας της νέας Δ.Ι.Σ. (166η Συνοδική Περίοδος), πραγματοποιήθηκε στην
Αίθουσα του Μεγάλου Συνοδικού υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, η τελετή
παραδόσεως 106 υποτροφιών σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές για
έναρξη ή συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, ανανεώθηκε η υποτροφία ή δόθηκε για πρώτη χρονιά σε 79
Έλληνες φοιτητές, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Από τους 79 Έλληνες οι 58 έκαναν αίτηση
ανανέωσης της υποτροφίας τους που τους είχε χορηγηθεί σε παρελθόντα έτη,
καθώς οι σπουδές τους βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ 21 έκαναν αίτηση για
πρώτη φορά. Επίσης χορηγήθηκαν υποτροφίες και σε 27 αλλοδαπούς
φοιτητές. Από αυτές τις υποτροφίες, οι 16 αφορούν σε θεολογικές σπουδές
μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου και οι υπόλοιπες 11 σε
προπτυχιακές θεολογικές σπουδές. Οι αλλοδαποί υπότροφοι είναι από
Γεωργία, Λευκορωσία, Βόρεια Μακεδονία, Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Κορέα και
Ουγκάντα. Ειδικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές, έχει προβλεφθεί ο πρώτος
χρόνος της παραμονής τους στην Ελλάδα να αφορά την παρακολούθηση
μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και τη συνακόλουθη συμμετοχή τους σε
εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Τα έξοδα για την εκμάθηση της
Ελληνικής γλώσσας καλύπτονται από την Ιερά Σύνοδο, σύμφωνα με τον
σχετικό Κανονισμό. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από τον Πρόεδρο της
Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων,
Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κ. Ιγνάτιο, η “ γλώσσα πηγαίνει στην
καρδιά της πίστεως μας και είναι πολύτιμος καρπός των υποτροφιών”. Η Ιερά
Σύνοδος εξασφαλίζει επίσης την δωρεάν στέγαση και σίτιση των φοιτητών.

Κατά το παρελθόν έτος, 9 φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και
κατέθεσαν αντίγραφο των διατριβών τους.

Το συνολικό ποσό των υποτροφιών, το οποίο θα διαθέσει η Εκκλησία
της Ελλάδος κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 ανέρχεται συνολικά σε
381.600 ευρώ.

Στην τελετή ήσαν παρόντες ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Ιεράρχες, ο
Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και
Διαχριστιανικών Σχέσεων, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και
Αλμυρού κ. Ιγνάτιος και ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος. Ο Αρχιγραμματέας, αφού καλωσόρισε τους
υποτρόφους, ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της απόφασης του Μακαριωτάτου για
αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας προς το συμφέρον του λαού, οι
υποτροφίες αυτές αποτελούν μία ελάχιστη αντιπροσφορά αγάπης της
Εκκλησίας προς νέους ανθρώπους που επιθυμούν να σπουδάσουν τα
θεολογικά γράμματα και άλλες επιστήμες.

Ο Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και
Διαχριστιανικών Σχέσεων, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και
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Αλμυρού κ. Ιγνάτιος ανέφερε ότι ο θεσμός των Υποτροφιών μετρά 30 χρόνια
ζωής, κατά την διάρκεια των οποίων μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες
του εξωτερικού φοίτησαν στις Θεολογικές Σχολές της Ελλάδος με υποτροφία
της Ιεράς Συνόδου. Επίσης τόνισε ότι στην Επιτροπή έχει σχηματιστεί
επιστημονικό υλικό/αρχείο από τις κατατεθείσες διδακτορικές διατριβές των
υποτρόφων, καθώς και ότι κάθε χρόνο διοργανώνεται ημερίδα κατά τη
διάρκεια της οποίας, οι φοιτητές επί πτυχίω ή οι μεταπτυχιακού παρουσιάζουν
τις θεματικές επιστημονικές εργασίες τους. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε:
“τόσο η τελετή παράδοσης των υποτροφιών, όσο και η ετήσια ημερίδα που
διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο είναι εμπειρίες διορθόδοξης παράδοσης”.

Κλείνοντας, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο, τον Συμπρόεδρο της Επιτροπής χορηγήσεως Υποτροφιών,
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ και
όλα τα Μέλη της Επιτροπής καθώς και την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία
Οικονομικών, ενώ συνεχάρη τον Γραμματέα της Υποεπιτροπής Υποτροφιών,
Αρχιμ. Ιωάννη Καραμούζη, για την υποδειγματική, όπως τόνισε, τήρηση της
προβλεπομένης διαδικασίας και το συντονισμό όλων των ενεργειών που
αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης των υποτροφιών.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος συνεχάρη τους παλαιούς και νέους υποτρόφους για την έναρξη
αλλά και την πρόοδο των σπουδών τους και τους ευχήθηκε να έχουν καλή
πορεία και καλά αποτελέσματα. Η Εκκλησία, τόνισε ο Μακαριώτατος, ακόμη
και κατά την δύσκολη αυτή περίοδο επιθυμεί, έστω με μία μικρή οικονομική
ενίσχυση, να συμβάλλει στην πρόοδο των υποτρόφων. Ακολούθως, τους
προέτρεψε να εύχονται να δοθεί η δυνατότητα στην Εκκλησία να αξιοποιήσει
την καταλεηλατημένη περιουσία της, ούτως ώστε να έχει την ευκαιρία να βοηθά
περισσότερους υποτρόφους με ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Δημητριάδος για το
γεγονός ότι ως Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και
Διαχριστιανικών Σχέσεων, στην οποία υπάγεται η Υποεπιτροπή Υποτροφιών,
πράττει το καλύτερο δυνατό, ώστε όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν, να
ενισχυθούν από την Ιερά Σύνοδο έστω και κατά μέρος.

Ακολούθως, ο Γραμματεύς της Υποεπιτροπής Υποτροφιών, Αρχιμ.
Ιωάννης Καραμούζης, αναφέρθηκε στον θεσμό των υποτροφιών παρέχοντας
στοιχεία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 και ανέφερε ονομαστικά τους
υποτρόφους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά της παρελθούσα
ακαδημαική περίοδο.

Κατόπιν, δύο υπότροφοι, ο κ. Αντρέι Ποπ Αντόσκι και ο Αρχιμανδρίτης π.
Συνέσιος Βικτωράτος έλαβαν τον λόγο και εξέφρασαν εκ μέρους όλων των
υποτρόφων τις ευχαριστίες τους προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο και την
Ιερά Σύνοδο για την χορήγηση των υποτροφιών, τονίζοντας την σημασία που
αυτές έχουν για τους ιδίους και για την πορεία των σπουδών τους.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος επέδωσε στους υποτρόφους τα Συνοδικά
Γράμματα και φωτογραφήθηκε με όλα τα μέλη της Δ.Ι.Σ και τους υποτρόφους.


