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H βαρυσήµαντη οµιλία του Οικουµενικού Πατριάρχου κατά την τελετή αναγόρευσής 
του σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Εβραϊκού Πανεπιστηµίου των Ιεροσολύµων

Ε
πίτιµος ∆ιδάκτορας του Εβραϊκού Πανεπι-
στηµίου των Ιεροσολύµων, του δεύτερου 
παλαιότερου πανεπιστηµίου του Ισραήλ και 
ενός εκ των πλέον διακεκριµένων στον κό-

σµο, αναγορεύθηκε ο Οικουµενικός Πατριάρχης 
Βαρθολοµαίος. Η ειδική τιµητική εκδήλωση πραγ-
µατοποιήθηκε σήµερα Τετάρτη, 6 ∆εκεµβρίου, 
στην Αίθουσα Τελετών του Ινστιτούτου Τρούµαν, 
στα Ιεροσόλυµα, παρουσία της Ακαδηµαϊκής Κοι-
νότητας του Πανεπιστηµίου, πολλών Αρχιραβί-
νων,  εκπροσώπων των χριστιανικών δογµάτων 
στην Αγία Πόλη, πολιτικών και πλήθους επισή-
µων. 

Στην οµιλία του ο Οικουµενικός Πατριάρχης ση-
µείωσε ότι αποδέχεται την τιµητική για το πρό-
σωπό του απόφαση του Πανεπιστηµίου ως µια 
έκφραση τιµής προς το Οικουµενικό Πατριαρχείο 
και αναγνώρισης των πρωτοβουλιών της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας για την προστασία του φυ-
σικού περιβάλλοντος, την προώθηση της αλληλεγ-
γύης και του διαθρησκειακού διαλόγου.

«Είναι βαθιά πεποίθησή µας ότι στους τοµείς αυ-
τούς, η συµβολή των θρησκειών παραµένει καθο-
ριστική. Τις τελευταίες δεκαετίες, είδαµε µια επανα-
ξιολόγηση του ρόλου της θρησκείας στη δηµόσια 
σφαίρα και της συµβολής της στην αντιµετώπι-
ση των µεγάλων προκλήσεων του σήµερα. Οι 
θρησκείες διατήρησαν υψηλές αξίες, µία πο-
λύτιµη πνευµατική και ηθική κληρονοµιά, 
καθώς επίσης και µια βαθιά ανθρωπολογική 
γνώση. ∆εν µπορούµε να κατανοήσουµε και 
να αξιολογήσουµε κατάλληλα τους ανθρώ-
πινους πολιτισµούς στην ολότητά και την 
ποικιλοµορφία τους χωρίς αναφορά στις 
θρησκευτικές τους ρίζες», ανέφερε ο Οι-
κουµενικός Πατριάρχης, ενώ σε άλλο 
σηµείο της οµιλίας του τόνισε:

«∆υστυχώς, η συνεχιζόµενη έκρη-
ξη του θρησκευτικού φοντα-
µενταλισµού και οι τροµερές 
πράξεις βίας στο όνοµα της 
θρησκείας παρέχουν πρό-
σθετα επιχειρήµατα κατά 
της πίστης στις σύγχρονες 
κριτικές της θρησκείας 
και υποστηρίζουν τον 
προσδιορισµό της θρη-
σκείας µε τις αρνητικές 
πτυχές της. Η  αλήθεια 
είναι ότι η βία είναι η 
άρνηση των θεµελιω-
δών θρησκευτικών πε-
ποιθήσεων και δογµά-
των».

O Οικουµενικός Πα-
τριάρχης υπενθύµισε 
ότι η Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδος της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στην 
Κρήτη το 2016, επεσή-
µανε ότι ο φονταµενταλι-
σµός, ως «ζήλος ου κατ’ε-
πίγνωσιν» (Ρωµ.10,2),  

αποτελεί  έκφραση νοσηρής θρησκευτικότητας.

«Για αρκετούς αιώνες στο παρελθόν, η περιοχή της 
Μεσογείου γνώρισε την ειρηνική συµβίωση µεταξύ 
Εβραίων, Χριστιανών και Μουσουλµάνων. Αυτή 
η εµπειρία καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι από δια-
φορετικές θρησκείες µπορούν να ζήσουν µαζί, βρί-
σκοντας βασικές αρχές στις αντίστοιχες παραδόσεις 
τους που προωθούν την αλληλεγγύη και την κοινή 
µαρτυρία. Αυτό δείχνει ότι οι θρησκείες µπορούν 
να χρησιµεύσουν ως γέφυρες µεταξύ των ανθρώ-
πων, ως µέσα ειρήνης, ανεκτικότητας και κατανό-
ησης, καθώς επίσης και για την επαναπροσέγγιση 
των πολιτισµών», είπε ο Οικουµενικός Πατριάρχης 
επισηµαίνοντας ακολούθως ότι: «Ο διαθρησκειακός 
διάλογος δεν σηµαίνει να αρνηθεί κανείς την πίστη 
του, αλλά να αλλάξει τη σκέψη ή τη στάση του ένα-
ντι του άλλου. Υπό την έννοια αυτή, µπορεί επίσης 
να θεραπεύσει και να εξαλείψει τις προκαταλήψεις 
και να συµβάλει στην αµοιβαία κατανόηση και την 
ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Οι προκαταλήψεις 
και η επιθετικότητα προέρχονται από την παρερµη-
νεία  της θρησκείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο ο διαθρησκειακός 
διάλογος µπορεί να απο-

µακρύνει τον φόβο και 
την καχυποψία και να 
προωθήσει ένα πνεύ-
µα εµπιστοσύνης και 
σεβασµού…».

Στη συνέχεια υπεν-
θύµισε ότι η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία 
διεξάγει διάλο-
γο µε τον Ιου-
δαϊσµό από το 
1977 µε στόχο 
την καλύτερη 
αλληλοκατα-
νόηση και 
την αµοιβαία 
προσέγγιση.

«Είµαστε δεσµευµένοι στο διάλογο ως ένα µέσο 
ανοίγµατος προς τον άλλο [άνθρωπο] και ως ένα 
µονοπάτι προς την κοινή ευθύνη και συνεργασία. Ο 
διάλογος προάγει την εµπιστοσύνη και την αµοιβαία 
αποδοχή. Είναι ταυτόχρονα µια χειρονοµία αλλη-
λεγγύης και πηγή αλληλεγγύης. Επαναλαµβάνουµε 
συνεχώς ότι ο διάλογος δεν έχει ούτε νικητές ούτε 
ηττηµένους. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο προάγει 
όχι µόνο τους διαθρησκειακούς  και διαπολιτιστι-
κούς διαλόγους αλλά και τις γόνιµες συναντήσεις 
µε τους κοσµικούς θεσµούς και τους κλάδους της 
φιλοσοφίας και της επιστήµης, και όλα αυτά πραγ-
µατοποιούνται σε πνεύµα αγάπης και ευθύνης για 
τον άνθρωπο και τη ∆ηµιουργία». Στο σηµείο αυτό 
υπενθύµισε κάποιες από τις πιο σηµαντικές από 
τις ∆ιαθρησκειακές Συναντήσεις που διοργάνωσε 
το Οικουµενικό Πατριαρχείο όπως της Κωνσταντι-
νουπόλεως, το 1994, και των Βρυξελλών, το 2001, 
µέσω των οποίων καταδικάστηκε κάθε µορφή βίας 
που επικαλείται το όνοµα της θρησκείας, ενώ απορ-
ρίφθηκε η κατηγορία σε βάρος των θρησκειών ότι 
αποτελούν αιτία της σύγκρουσης των πολιτισµών 
και υπογραµµίσθηκε ο καταλυτικός ρόλος της πί-
στης ως βάση για την δηµιουργική συνάντηση των 
πολιτισµών.

«Η αξιοπιστία των θρησκειών σήµερα εξαρτάται 
έντονα από τη στάση τους απέναντι στην προστασία 
της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Αυτή 
είναι η προϋπόθεση όχι µόνο για ειρηνική συνύ-
παρξη, αλλά και για την απλή επιβίωση της ανθρω-
πότητας. Μόνο µαζί µπορούµε να αντιµετωπίσουµε 
τις σύγχρονες προκλήσεις. Κανείς - ούτε ένα έθνος, 
ούτε ένα Κράτος, ούτε µια θρησκεία, ούτε η επιστή-
µη – δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µόνος του τα σύγ-
χρονα προβλήµατα. Είναι υπερβολικά ουτοπικό να 
πιστεύουµε ότι ένας πολιτισµός αλληλεγγύης µπορεί 
να δηµιουργηθεί µέσω της παγκοσµιοποίησης, της 
οικονοµικής προόδου, του ∆ιαδικτύου, ή ακόµη και 
µέσω της αξιοθαύµαστης προόδου της τεχνολογί-
ας. Χρειαζόµαστε ο ένας τον άλλον.. Χρειαζόµαστε 
κοινή κινητοποίηση, κοινές προσπάθειες, κοινούς 
στόχους και ένα κοινό πνεύµα. Ως εκ τούτου, θεω-
ρούµε την παρούσα πολυδιάστατη κρίση ως ευκαι-
ρία για την άσκηση αλληλεγγύης, για διάλογο και 
συνεργασία και για ανοιχτό πνεύµα και εµπιστοσύ-
νη. ∆εδοµένου ότι µοιραζόµαστε ένα κοινό µέλλον 
µαζί, κατά συνέπεια, η πορεία προς αυτό το µέλλον 
είναι ένα κοινό ταξίδι. […]  Έχουµε επανειληµµένα 
δηλώσει ότι η κρίση που αντιµετωπίζουµε σήµερα 
είναι πνευµατική. Έχει σχέση µε τον τρόπο µε τον 
οποίο αντιλαµβανόµαστε τη σχέση µας µε το Θεό, 
µε τον εαυτό µας, µε τους συνανθρώπους µας και 
τη ∆ηµιουργία ως σύνολο. Η θρησκεία µπορεί να 
εγγυηθεί τη σωστή πνευµατική έµπνευση και τον 

προσανατολισµό που επειγόντως είναι αναγκαί-
ος σήµερα […] Η θρησκεία οφείλει να συµβάλλει 
στην προστασία της ανθρώπινης ελευθερίας, στον 
διάλογο – οδηγώντας τους ανθρώπους ν’ αλλάξουν 
απόψεις και τη ζωή τους – και στην εµβάθυνση της 
Αλήθειας.[…] Το µεγαλύτερο λάθος µας δεν είναι 
το γεγονός ότι περιµένουµε τόσα πολλά από τη θρη-
σκεία, αλλά ότι δεν περιµένουµε ακόµη περισσό-
τερα από αυτή τη µεγάλη πνευµατική δύναµη - τη 
βαθιά ριζωµένη στην ανθρώπινη ψυχή - σε θέµατα 
που αφορούν την ειρήνη, την αλληλεγγύη, το νόηµα 
της ζωής και τον αιώνιο προορισµό του ανθρώπου 
και της ∆ηµιουργίας».

Οικουµενικός Πατριάρχης: Η θρησκεία οφείλει να συµβάλλει στην προστασία 
της ανθρώπινης ελευθερίας, στο διάλογο και στην εµβάθυνση της Αλήθειας




