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ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ κον. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Μέ ιδιαίτερη χαρά εύλογώ τήν έναρξη τής Πρώτης Θεολογικής Ήμερίδος των 
Αλλοδαπών Υποτρόφων πού πραγματοποιείται στό φιλόξενο χώρο τής Ίερας 
Συνόδου τής Εκκλησίας μας.

Ή Ημερίδα αύτή γίνεται κατόπιν τής είσηγήσεως τής Συνοδικής Υποεπιτροπής 
Υποτροφιών τής Ίερας Συνόδου, τής οποίας πρόεδρος είναι ό Σεβασμιώτατος και 
λίαν αγαπητός Αδελφός Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος.

Ή Αγία μας Εκκλησία, ώς φιλόστοργος Μητέρα, χορηγεί γιά το τρέχον 
άκαδημαϊκό έτος 33 ύποτροφίες σε άλλοδαπούς φοιτητές, σε έσας άγαπητά μου 
παιδιά, προκειμένου να φοιτήσετε στις θεολογικές σχολές της πατρίδος μας. Μέσα 
από αύτήν τήν προσφορά, έπιθυμοΰμε νά διατρανώσουμε τήν άγαπητική μας 
συγκατάθεση στόν άγώνα τών άδελφών Εκκλησιών μας γιά τήν καλλιέργεια ικανών 
νέων, πού θά επιστρέφουν μετά το πέρας τών σπουδών τους στόν τόπο τους γιά να 
προσφέρουν τήν διακονία τους.

Μέσα άπό τίς σπουδές σας έρχεσθε σέ έπαφή μέ τήν έλληνική γλώσσα, τήν 
έλληνική σκέψη καί τόν πολιτισμό μας, προκειμένου να λάβετε την εμπειρία τού 
σπουδαιότατου ρόλου πού έπαιξαν όλα τά παραπάνω στην διαμόρφωση τού 
Εύρωπαϊκού πολιτισμού.

Περπατάτε στούς δρόμους που περπάτησαν πρίν άπό αιώνες οί πρόγονοί μας, οί 
σπουδαίοι φιλόσοφοι, έπισκέπτεστε τά μνημεία πού ομιλούν για τή δημοκρατία, το 
διάλογο, τήν έλεύθερη σκέψη.

Εεύεσθε τήν άρχοντιά τής έλληνικής φιλοξενίας όντες επικεντρωμένοι στίς σπουδές 
σας, δίχως νά άγωνιάτε γιά τήν στέγη ή τήν τροφή σας. Έμεΐς φροντίζουμε γι' αύτά 
προκειμένου έσεΐς νά σπουδάζετε άμέριμνοι καί νά κατακτάτε τή γνώση μέ έπιτυχία.

Διδάσκεστε τά κείμενα τών Αγίων Πατέρων στή γλώσσα πού τά έγραψαν, βιώνετε 
τήν ορθόδοξη παράδοση μέσα άπό τίς ιερές άκολουθίες τών Ναών καί τών 
Μοναστηρίων, πού έπισκέπτεσθε, ένώ άπολαμβάνετε τήν πνευματικότητα τής Αγίας 
μας Εκκλησίας καθώς συνδέεστε πνευματικά μέ τούς ποιμένες της καί τόν πιστό λαό
της-

Αύτή ή Θεολογική Ημερίδα έχει χαρακτήρα διορθόδοξο, αφού άνάμεσα μας 
ύπάρχουν φοιτητές άπό όλες τίς Όρθόδοξες Εκκλησίες που λαμβάνουν ύποτροφία 
άπό τήν Ιερά Σύνοδο γιά θεολογικές σπουδές. Αύτή ή σημερινή Συνάντηση άποτελεΐ 
την σπουδαιότερη άπόδειξη τής μεταξύ τών Όρθοδόξων Εκκλησιών ένότητος, 
δεδομένου τού γεγονότος ότι οί καλύτεροι πρέσβεις καί έγγυητές τής ένότητος αύτής 
είστε όλοι έσεΐς πού σπουδάζετε στην πατρίδα μας.

Ή Αγία μας Εκκλησία είναι περήφανη γιά εσάς, καθώς σας βλέπουμε νά κατακτάτε 
τήν γνώση, να όμιλεΐτε άπταιστα έλληνικά καί νά προοδεύετε πνευματικά. Είμαι 
βέβαιος ότι τά όσα μαθαίνετε κοντά μας, θα σάς ώφελήσουν καί θά σάς βοηθήσουν
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νά ανοίξετε νέους δρόμους στην έπιστήμη, διατηρώντας πάντοτε ανοιχτό το δρόμο 
τής μεταξύ των Εκκλησιών μας ένότητος.

Οί εισηγήσεις, πού θά γίνουν, άποδεικνύουν τό ύψηλό θεολογικό έπίπεδο πού 
διαθέτετε, καθώς έντρυφεΐτε σέ θέματα που θεραπεύει ή θεολογική έπιστήμη καί τά 
όποια βοηθούν τόν άνθρωπο νά φθάσει στήν αυτοπραγμάτωσή του, δηλαδή στή 
θέωση.

Εύχομαι καλή έπιτυχία στή Θεολογική Ημερίδα, ευλογώ τον άγώνα σας καί σάς 
προτρέπω πατρικά να συνεχίσετε μέ τόν ίδιο άμείωτο ρυθμό τήν προσπάθειά σας γιά 
τήν κατάκτηση τής άνθρδιπινης καί κυρίως τής πνευματικής γνώσης.

Μετ' εύχών πατρικών καί άγάπης
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