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Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε,
Σεβαστοί εκπρόσωποι των πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχών του τόπου μας,
Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και μέλη της Συγκλήτου,
Κυρίες και κύριοι Καθηγητές,
Αξιότιμες Κυρίες και αξιότιμοι Κύριοι,

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απόψε τιμά και
τιμάται. Οι Πρυτανικές Αρχές, η Σύγκλητος, σύμπασα η Πανεπιστημιακή
Κοινότητα, τιμούμε έναν όλως ξεχωριστό άνθρωπο, κληρικό, αγωνιστή,
ακαδημαϊκό, ιεραπόστολο. Έναν άνθρωπο του λόγου και της πράξης, μία
μορφή του πνεύματος και της δράσης, έναν κήρυκα της σύνεσης και της
παρέμβασης. Και θεωρούμε πως τιμώμεθα για τους ίδιους ακριβώς
λόγους: Διότι απονέμουμε την ύψιστη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος,
τον «Χρυσό Αριστοτέλη», σε μια προσωπικότητα με διεθνή ακτινοβολία,
η οποία με τον λόγο και το έργο της περιποιεί εξέχουσα τιμή στην πατρίδα
μας, την Εκκλησία μας και την ακαδημαϊκή κοινότητα του τόπου μας.
Ο ‘Χρυσούς Αριστοτέλης’ απονέμεται σε προσωπικότητες με διεθνή
αποδοχή και αναγνώριση, με σημαντική προσφορά στην ανθρωπότητα
και τον Ελληνισμό.
Μέχρι σήμερα το βαρύτιμο μετάλλιο έχει επιδοθεί στον Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο (1997), στον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο (2000),
στον Εμμανουήλ Κριαρά (2006) και στον Βασίλειο Σκουρή (2009).
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Εμείς οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, Μακαριώτατε, γνωρίζουμε
καλά τις παγίδες της εσωστρέφειας, ενδημικές στην κοινότητά μας.
Γνωρίζουμε πόσο εύκολα ο ακαδημαϊκός μας μικρόκοσμος μπορεί να
εκληφθεί ως το κοινωνικό όλον και να αποκοπούμε έτσι από τα
προβλήματα της εποχής και των συνανθρώπων μας. Γνωρίζουμε ότι οι
απαιτήσεις της έρευνας μπορούν να μας εγκλωβίσουν σε έναν ιδιότυπο
αυτισμό και να μας καταστήσουν γραφικούς και περιθωριακούς απέναντι
στα αιτήματα των καιρών.
Ευτυχώς όμως, πάντοτε θα αναδύονται από τους κόλπους μας
φυσιογνωμίες σαν τη δική σας, οι οποίες θα διαρρηγνύουν τα στεγανά
μεταξύ Πανεπιστημίου και κοινωνίας και θα μας υπενθυμίζουν ότι βασικό
μέλημα των ανθρώπων των γραμμάτων οφείλει να είναι και η προσφορά
προς τους συνανθρώπους μας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, τάξης,
φυλής, ή εθνικότητας.
Μαζί με τις πολύτιμες παρακαταθήκες της γραφίδας σας, σχετικά με
τον τρόπο που οι άλλοι λαοί θρησκεύουν και στέκονται στα μεγάλα
ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, μας έχετε διδάξει, Μακαριώτατε,
ότι είναι εφικτό για έναν άνθρωπο του πνεύματος να πορευθεί προς τις
ανάγκες του σήμερα, να συναντήσει τους αναγκεμένους και τους
καταφρονεμένους αυτού του κόσμου και να τους τιμήσει. Nα τους
προσφέρει λόγο παρηγοριάς και μέσα για να εξέλθουν από την ένδειά
τους.
Δεν ξεχάσατε ποτέ ότι με την «πολιτεία» του ο ιερέας όπως και ο
δάσκαλος, κατά τους Μεγάλους Ιεράρχες, αποτελεί παράδειγμα: «Τον δε
παιδεύοντα, ου διά ρημάτων μόνον, αλλά διά πραγμάτων παιδεύειν χρή»,
λέει ο Ιερός Χρυσόστομος (Ε.Π.Ε.14,554). Η ζωή του δασκάλου και οι
πράξεις του, και όχι η απλή διδασκαλία του αποτελούν απαραίτητη
συνθήκη και όρο επιτυχίας.
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Σε έναν κόσμο καχυποψίας και μίσους, άγιε Αλβανίας, μας εμπνέετε
σταθερά να αναζητούμε δρόμους καταλλαγής και συνεννόησης. Να
μετατρέπουμε

τις

διαφορές

μας

σε

γέφυρες

γνωριμίας

και

αλληλοκατανόησης. Να χρησιμοποιούμε τις πέτρες που μας ρίχνουν, όχι
σαν όπλα αντεκδίκησης, αλλά ως οικοδομικά υλικά μνημείων
αδελφοσύνης.
Στο κλίμα σύγχυσης και απώλειας του μέτρου, που δυστυχώς
βιώνουμε σήμερα, ο βαθύνους και συνάμα γλυκύς λόγος των κειμένων
σας και οι πρωτοβουλίες που τακτικά αναλαμβάνετε, σηματοδοτούν προς
όλους μας έναν κανόνα πράξης και στάσης του βίου.
Ο Πρύτανης ενός μεγάλου Πανεπιστημίου, όπως το Αριστοτέλειο,
έχει την ευκαιρία να συναντά σημαντικές προσωπικότητες, Έλληνες και
ξένους. Χωρίς καμμιά διάθεση περιαυτολογίας, στα τέσσερα και πλέον
χρόνια της θητείας μου, είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίσω εξέχοντες
πολιτικούς

και

εκκλησιαστικούς

ηγέτες,

διακεκριμένους

πανεπιστημιακούς και πάσης φύσεως επιστήμονες, εξαίσιους υπηρέτες
του πνεύματος και της τέχνης, πρωταθλητές στον αθλητικό ή στον
επιχειρηματικό στίβο. Ο καθένας, η καθεμιά αφήνει το στίγμα του.
Το στίγμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας είναι άγγιγμα ψυχής. Είναι
η Αγάπη, όπως την όρισε ο Χριστός στις διδαχές του. Απροϋπόθετη,
ζωογόνος, κελαρυστή αγάπη, που σε πλημμυρίζει, όπως το νερό του
ποταμού πλημμυρίζει τους ορυζώνες την άνοιξη. Ο Μακαριώτατος έχει το
χάρισμα, θεϊκό το λες, (πώς να μην πιστεύσεις στην Θεία Χάρη;) να
ξεκλειδώνει την καρδιά του συνομιλητή του και να τον καθιστά διάφανο
και αντιμέτωπο με τη συνείδησή του. Αίφνης, ερωτήματα βρίσκουν τις
απαντήσεις τους, αγωνίες καταλαγιάζουν, μα πάνω απ’ όλα σου
(ξανα)αποκαλύπτεται το ηθικό σου καθήκον. Έτσι προκύπτεις σοφότερος
και καθαρμένος. Λίγες λέξεις από το στόμα του αρκούν για να νιώσεις το
«Αληθώς υπηρέτης ευσχήμων έστιν ούτος, του Θεού και των
ανθρώπων».
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Τυχεροί όσες και όσοι σας γνώρισαν και διδάχθηκαν από εσάς,
Μακαριώτατε. Μεταξύ αυτών, τυχερός και ευγνώμων και ο ομιλών.
Εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας,
αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω θερμά που βρίσκεστε απόψε
μαζί μας. Ευχαριστώ επίσης, τόσο το Τμήμα Θεολογίας για την
εμπνευσμένη πρωτοβουλία του, όσο και τα μέλη της Συγκλήτου που
ασμένως και ομοφώνως αποδέχτηκαν την πρόταση του Πρύτανη να σας
απονείμουμε το πιο πολύτιμο βραβείο που έχουμε. Θερμές ευχαριστίες
στους συντελεστές της όλως εξαιρέτου αυτής τελετής, αλλά και στο
πολυπληθές ακροατήριο που προσήλθε για να σας τιμήσει.
Όλες και όλοι εμείς, Μακαριώτατε, ευχόμεθα και προσευχόμεθα η
ευλογημένη παρουσία σας στην Ελλάδα, την Αφρική και τη γείτονα
Αλβανία να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη να εμπνέει τους νεότερους.
Nα βρίσκει άξιους μιμητές, να κρατά αναμμένη την ελπίδα στους λαούς
και να συνεχίζει, με την ίδια ζέση και την ίδια ζεστασιά, να διδάσκει τον
πολύπαθο κόσμο μας.
Είθε η φωτισμένη παρουσία σας να μας βοηθήσει να γίνουμε
καλύτεροι επιστήμονες μα -κυρίως- άνθρωποι!
Ως ευ παρέστητε, Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αναστάσιε της
Αλβανίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης!
Άξιος!
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