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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΠΘ 

Οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διερμηνεύοντας 

και τα αισθήματα όλων των μελών του, εκφράζουν τις θερμότερες συγχαρητήριες ευχές στον 

άρτι εκλεγέντα από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου αρχιεπίσκοπο Αμερικής 

κ. Ελπιδοφόρο Λαμπρυνιάδη, εκλεκτό συνάδελφο, καθηγητή στο Τμήμα Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του πανεπιστημίου μας. 

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος πραγματοποίησε τόσο τις 

προπτυχιακές όσο και τις διδακτορικές σπουδές του στη Θεολογική μας Σχολή, όπου μάλιστα 

από το 2011 διδάσκει Συμβολική, Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις. Έχοντας επιδείξει 

εξαιρετικά πλούσιο και πολυσχιδές συγγραφικό, επιστημονικό και εκκλησιαστικό έργο, 

αποτελεί πρότυπο εκκλησιαστικού και ακαδημαϊκού άνδρα. Το γεγονός ότι ο νέος 

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανήκει στην μεγάλη οικογένεια του ΑΠΘ μάς γεμίζει με 

υπερηφάνεια, εκφράζουμε δε τη βεβαιότητα ότι θα επιτελέσει ένα λαμπρό έργο στη νέα, 

πολυεύθυνη θέση του. 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ συγχαίρει θερμότατα τον εκλεκτό συνά-

δελφο Καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τον από Προύσης 

νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο Λαμπρυνιάδη και του εύχεται υγεία, 

δύναμη και έμπνευση στο υπεύθυνο έργο της διαποίμανσης μιας άκρως σημαντικής Επαρ-

χίας του Οικουμενικού Θρόνου.  

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής συμβάλλει καταλυτικά, με την λίαν εποικοδομητική 

παρουσία της στο Νέο Κόσμο, στο πολυδιάστατο έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

παράλληλα με τη συνοχή των ελληνικών κοινοτήτων και την ευρύτερη Ορθόδοξη μαρτυρία 

στην αμερικανική ήπειρο. Ο νέος αρχιεπίσκοπός της διαθέτει όλα εκείνα τα εχέγγυα για μια 

δημιουργική και καρποφόρο αρχιερατεία. 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ 

εκφράζουν την ιδιαίτερη χαρά τους για την εκλογή του προβεβλημένου στελέχους του Τμή-

ματος, μητροπολίτη Ελπιδοφόρου Λαμπρυνιάδη, του από Προύσης, στον αρχιεπισκοπικό 



θρόνο της Αμερικής, την πλέον νευραλγική εκκλησιαστική επαρχία του Οικουμενικού Πατρι-

αρχείου σε όλο τον κόσμο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος έλαβε λιπαρή 

θεολογική παιδεία στο Τμήμα μας, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή, 

μετά δε την ολοκλήρωση των σπουδών του στη Γερμανία και τον Λίβανο, εξελέγη καθηγητής 

στο γνωστικό αντικείμενο της Συμβολικής, των Διορθόδοξων και των Διαχριστιανικών 

Σχέσεων. Καθόλη αυτή την περίοδο ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής συνέγραψε πλειάδα 

σημαντικών επιστημονικών μελετών, συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια και επιτροπές σε όλο 

τον κόσμο, δίδαξε τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 

Τμήματος, καθοδήγησε υποψηφίους διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 

πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες για τη διεθνοποίηση των επιστημονικών προγραμμάτων του 

Τμήματος και της Θεολογικής Σχολής. 

Παράλληλα, διακόνησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο από θέσεις υψηλής ευθύνης, όπως 

του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, του Μητροπολίτη Προύσης και του Ηγουμένου της 

Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, επιτυγχάνοντας μάλιστα το «άνοιγμα» της 

Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, του ιστορικού διεθνούς κέντρου της ελληνόφωνης 

θεολογίας, μέσω εκπαιδευτικών συνεργασιών με Πανεπιστήμια και Επιστημονικά Ιδρύματα 

από όλο τον κόσμο, της διοργάνωσης ακαδημαϊκών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών 

εκδηλώσεων στο χώρο της Θεολογικής Σχολής, αλλά και της μηχανοργάνωσης και 

ψηφιοποίησης της περίφημης Βιβλιοθήκης της. 

Ευχόμαστε στον λίαν αγαπητό μας συνάδελφο, Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, 

να συνεχίσει να προσφέρει με τον ίδιο δημιουργικό τρόπο στο έργο της εν Αμερική 

Εκκλησίας, ποιμαίνοντας τις ορθόδοξες ελληνικές κοινότητες με τον ίδιο δυναμισμό, ζήλο και 

αγάπη που τον διακρίνουν και δίνοντας νέα πνοή στον ιστορικό αυτό χώρο του Ελληνισμού.  


