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Μακαριώτατε, Σεβασµιότατε, Σεβασµιότατοι, Αξιότιµοι εκπρόσωποι των αρχών της
Πόλης µας, αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, κυρίες και κύριοι.
Από το 2004 το Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (http://avarts.ionio.gr//) του Ιονίου
Πανεπιστηµίου (http://www.ionio.gr/central/), του Πανεπιστηµίου µας, ως το
µοναδικό πανεπιστηµιακό Τµήµα Οπτικοακουστικής Τέχνης στην Χώρα µας, έχει τις
προοπτικές και την φιλοδοξία της ανάδειξης του σε όλες τις µορφές της τέχνης του
ευρωπαϊκού πολιτισµού. Οι	
   φιλοδοξίες	
   μας	
   είναι	
   πολλές	
   και	
   δροµολογούνται µε
ρεαλισµό:
Το Τµήµα µας ιδρύθηκε το 2004 και, στηριζόµενο σε ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκού
επιπέδου 5ετες πρόγραµµα σπουδών µε περίπου 100 µαθήµατα, έχει σήµερα περίπου
750 προπτυχιακούς και 50 µεταπτυχιακούς φοιτητές (http://avarts.ionio.gr/ada/). Στα
τελευταία 7 έτη έχει δώσει στην κοινωνία της τέχνης πάνω από 200 επαγγελµατίες
καλλιτέχνες µε τεχνοκρατικές γνώσεις (υβριδικούς techno-artists) εκπαιδευµένους να
προάγουν την Ψηφιακή Οπτικοακουστική Τέχνη στον Πολιτισµό µε σεβασµό και
ευθύνη στον άνθρωπο και το περιβάλλον και µε έµφαση στην ανάδειξη	
  του	
  Ωραίου.	
  	
  
Πράγµατι, τα καλλιτεχνικά έργα των αποφοίτων µας στον χώρο της Εικονικής
Τέχνης, της Τέχνης της Επαυξηµένης Πραγµατικότητας, των Βίντεο Παιχνιδιών, της
Εµψύχωσης Τριδιάστατων Κινούµενων Σχεδίων και Κόµικς, των Ψηφιακών
Ντοκιµαντέρ, της Τέχνης Αλγοριθµικού Ήχου, της Διαδικτυακής Τέχνης, της Βίντεο

Τέχνης και γενικώς των Ψηφιακών καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, βραβεύονται όχι
µόνο στο δικό µας διεθνές πλέον ετήσιο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικής Τέχνης
(http://avarts.ionio.gr/festival/), αλλά και σε πολλά άλλα του εσωτερικού και του
εξωτερικού. Αυτό µας δίνει το δικαίωµα του οραµατισµού για µελλοντικό µεγαλείο
και την ταπείνωση της εφαρµογής υποχρεωτικών πρακτικών για την επιτυχία
µεγαλύτερου, ποιοτικότερου αποτελέσµατος. Ήδη, σε λίγα χρόνια λειτουργίας το
Τµήµα µας έφτασε να είναι 4ο από όλα τα ακαδηµαϊκά τµήµατα µε 10.015 πλήθος
δηλώσεων υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016.
Με φυσιολογικές ροές από και προς την σύγχρονη κοινωνία έφτασε η στιγµή να
ανοιχτούµε µε σύνεση σε συνεργασίες, απευθυνόµενοι προς τους καλλιτεχνικούς και
πνευµατικούς ηγέτες της εποχής µας, που θα στηρίξουν την προσπάθειά µας.
Η αναγόρευση Επίτιµων Διδακτόρων σε όλα τα πανεπιστήµια του κόσµου είναι
δείγµα ανοίγµατος προς τα µέλη της παγκόσµιας κοινωνίας και αναδεικνύει την
δύναµη του ανοικτού ακαδηµαϊκού πνεύµατος. Φέτος ανακηρύξαµε στο Τµήµα µας
για πρώτη φορά Επίτιµους Διδάκτορες από την παγκόσµια καλλιτεχνική ηγεσία: τον
διακεκριµένο καθηγητή Roy Ascott, ιδρυτή της Τεχνοετικής (Technoetics), που
αφορά στην συνδυαστική µελέτη και πρακτική της τέχνης, της επιστήµης, της
τεχνολογίας και της συνείδησης, καθώς και τον πρωτοπόρο καλλιτέχνη Stelarc, που
µέσα από την Παραστατική Τέχνη (Performance) προσεγγίζει διεπιστηµονικά και
διακαλλιτεχνικά την Εναλλακτική Ανατοµική Αρχιτεκτονική και την Βιοτέχνη,
ενσωµατώνοντας στοιχεία από την Προσθετική, την Ροµποτική, την Εικονική
Πραγµατικότητα, το Διαδίκτυο και την Βιοτεχνολογία.
Σήµερα, υποδεχόµαστε στο Τµήµα µας µε σεβασµό, µια από τις προσωπικότητες των
σύγχρονων πνευµατικών ορίων:
Τον Πατέρα Ιερώνυµο.
Ζητώ συγνώµη για την ταπεινή, εγκάρδια προσφώνηση, Μακαριώτατε, ...
... αλλά, κυρίες και κύριοι, η σηµερινή οικονοµική κατάσταση της Χώρας στενεύει
και συρρικνώνεται µε δραµατικές επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς και, περισσότερο,
στην Παιδεία. Αντλώντας σοφία από την Εθνική µας ιστορία, από το µεγαλείο της

δράσης των Ελλήνων σε παρόµοιες ιστορικές εποχές, οι Πατέρες του Γένους
κράτησαν πιστά και ταπεινά την Χώρα και το Έθνος. Ευτυχώς, µέσα στην
συρρικνωµένη πολιτισµική παγκοσµιότητα, η Ελλάδα µας µένει αλώβητη στο µυαλό
και στην ψυχή των Μεγάλων Ελλήνων. Είναι όλοι αυτοί που ξεπερνούν τα όρια της
υποταγής στο θανατηφόρο κατεστηµένο και προσφέρουν τον εαυτό τους στον βωµό
της προσπάθειας της διατήρησης της Ειρήνης και της ανόδου του ‘ελληνικού
θέµατος’. Εµείς όλοι, ως Ακαδηµαϊκοί Δάσκαλοι, ‘ελληνικό θέµα’ θεωρούµε
πρωτίστως την Παιδεία των Νέων µας, που αύριο θα πλέξουν τον ιστό της τότε
Ελλάδας.
***
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυµος Β’,
γεννήθηκε το 1938 από γονείς που ασχολήθηκαν µε αγροτικές εργασίες, τον Τάσο
και την Δήµητρα Λιάπη. Ο νεαρός Ιωάννης εντάχθηκε από νωρίς στα κατηχητικά
σχολεία, όπου γνώρισε τον πνευµατικό του πατέρα, τον τότε Αρχιµανδρίτη και
µετέπειτα Μητροπολίτη, Νικόδηµο Γραικό.
Μετά τις σπουδές του στο Ενιαίο Γυµνάσιο Χαλκίδος εισήλθε στο Τµήµα
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και στην συνέχεια
στην Θεολογική Σχολή. Διετέλεσε πρώτος σε πανελλαδική κλίµακα υπότροφος του
Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών στην διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών του
στο γνωστικό αντικείµενο της βυζαντινής ιστορίας και του πολιτισµού, σπουδές τις
οποίες πραγµατοποίησε στα Πανεπιστήµια του Gratz και του Μονάχου.
Στην συνέχεια εργάσθηκε ως πανεπιστηµιακός βοηθός στην Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθηνών, δίπλα στον Καθηγητή και Ακαδηµαϊκό Αναστάσιο Ορλάνδο. Επίσης,
υπηρέτησε ως φιλόλογος καθηγητής στην Λεόντειο Σχολή της Νέας Σµύρνης, στο 9ο
Νυχτερινό Γυµνάσιο Αθηνών, καθώς και στο Γυµνάσιο της Αυλώνας.
Τον πρώτο βαθµό της Ιερωσύνης έλαβε	
   σε ηλικία 29 ετών, µε πανεπιστηµιακή
µόρφωση και ήδη καριέρα εκπαιδευτικού, όταν χειροτονήθηκε Διάκονος από τον
Μητροπολίτη Νικόδηµο, λαµβάνοντας το όνοµα Ιερώνυµος, προς τιµήν του τότε
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύµου Α'. Την 10η Δεκεµβρίου 1967 χειροτονήθηκε
πρεσβύτερος στην πόλη της Λιβαδειάς, λαµβάνοντας το οφφίκιο του Αρχιµανδρίτη.

Υπηρέτησε την Εκκλησία από διάφορες διοικητικές θέσεις: ως Πρωτοσύγκελλος της
Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, ως Ηγούµενος των Ιερών Μονών
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Σαγµατά (1971-1977) και του Οσίου Λουκά Βοιωτίας
(1977-1981), ως Γραµµατέας και κατόπιν Αρχιγραµµατέας της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος (1978-1981).
Έπειτα από την οικειοθελή παραίτηση του Μητροπολίτη Νικόδηµου, εξελέγη
παµψηφεί Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας σε ηλικία 43 ετών. Η	
  χειροτονία	
  του	
  
πραγματοποιήθηκε	
   στις	
   4	
   Οκτωβρίου	
   1981	
   στον	
   Καθεδρικό	
   Ναό	
   Αθηνών,	
  
προεξάρχοντος	
   του	
   Αρχιεπισκόπου	
   Σεραφείμ.	
   Ως Μητροπολίτης συµµετείχε στις
Συνοδικές Επιτροπές: Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, Εκκλησιαστικής Περιουσίας,
Σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας, Χορηγήσεων Υποτροφιών. Υπηρέτησε ως
Αντιπρόεδρος του Ραδιοφωνικού Σταθµού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Υπήρξε
µέλος µεικτών επιτροπών Πολιτείας και Εκκλησίας για την µελέτη θεµάτων για την
Μοναστηριακή Περιουσία (1986-1998) και την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (19861998), καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαλόγου Κοινωνίας - Εκκλησίας (20052007).
Με την φροντίδα του και το ενδιαφέρον του αναπαλαιώθηκαν, στελεχώθηκαν και
λειτουργούν έξι ανδρικές Ιερές Μονές και δεκαεπτά γυναικείες. Ανάµεσα στις Μονές
αυτές συγκαταλέγονται οι ιστορικές µονές του Οσίου Λουκά, Σαγµατά, Οσίου
Σεραφείµ, Παναγίας της Μακαριωτίσσης, Ευαγγελιστρίας και Ιερουσαλήµ.
Στο κοινωνικό του έργο ξεχωρίζουν η δηµιουργία οικοτροφείων, συµβουλευτικών
σταθµών, ορφανοτροφείου µε µορφή ανάδοχης οικογένειας, στεγών ηλικιωµένων,
του Κέντρου Επανένταξης Ψυχικώς Πασχόντων, του Εκπαιδευτηρίου Δηµιουργικής
Απασχόλησης Παίδων µε Ειδικές Ανάγκες, του Κέντρου Πρόληψης για τα ναρκωτικά,
καθώς και η παροχή συσσιτίων απόρων, συµπεριλαµβανοµένων και οικονοµικών
µεταναστών.
Στο συγγραφικό του έργο συγκαταλέγονται πολλά άρθρα, µελέτες και βιβλία
θεολογικού, κοινωνικού και ιστορικού περιεχοµένου, εκ των οποίων αυτό µε τον
τίτλο «Μεσαιωνικά Μνηµεία της Ευβοίας» βραβεύθηκε µε πρώτο βραβείο από την

Ακαδηµία Αθηνών. Το 2005 εξεδόθη ο πρώτος από τους τρεις τόµους έργου του µε
τον τίτλο «Χριστιανική Βοιωτία», ένα συνολικό έργο αναφοράς για τα χριστιανικά
µνηµεία της περιοχής.
Την 7η Φεβρουαρίου 2008 άρχισε η δεύτερη περίοδος της ηγετικής εκκλησιαστικής
προσφοράς του µε την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Στις 16 Φεβρουαρίου
της ίδιας χρονιάς ενθρονίστηκε ως ο 20ος Αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας
της Ελλάδος από της ανακηρύξεως του Αυτοκεφάλου της (1850), µε τον τίτλο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Ως εκ του θεσµικού εκκλησιαστικού
ρόλου του, είναι Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, του ανώτατου θεσµικού
οργάνου διοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου.
Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι, ως εκπαιδευτικός, ενέπνευσε και ίδρυσε πολλές
εκπαιδευτικές και µορφωτικές δραστηριότητες στον χώρο του Πολιτισµού και της
Τέχνης, όπως:
•

το “Κέντρο Επιµορφώσεως και Επικοινωνίας” της Βοιωτίας µε στόχο την
προαγωγή της έρευνας του τοπικού πολιτισµού,

•

το “Κέντρο Ιστορικών και Αρχαιολογικών Ερευνών” στην Ιερά Μονή
Λυκούρεση,

•

το “Κέντρο Ιστορικών και Αρχαιολογικών Μελετών” µε σκοπό την σπουδή,
έρευνα, αξιοποίηση και προβολή του ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου
της Βοιωτίας, ιδίως των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων,

•

το 'Κέντρο Ερευνών της Ιστορίας και του Πολιτισµού της Βοιωτίας', το οποίο
συνεργάζεται µε τα Πανεπιστήµια Durham και Cambridge,

•

το 'Ίδρυµα Καλών Τεχνών - Σχολή Αγιογραφίας' µε έδρα την Λιβαδειά και
παραρτήµατα σε άλλες πόλεις και κωµοπόλεις της Βοιωτίας,

•

το Ψηφιακό Μουσείο ‘Χριστιανική Βοιωτία’ στην Αλίαρτο,

•

τις 'Σχολές Βυζαντινής Μουσικής' (επίσηµα αναγνωρισµένες από το
Υπουργείο Πολιτισµού),

•

το 'Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λιβαδειάς' µε εκατό περίπου σπουδαστές,

•

την 'Ορχήστρα της Χριστιανικής Νεανικής Ένωσης Βοιωτίας' µε πολυµελή
χορωδία.

Επίσης, στηρίζει την λειτουργία πολλών εκκλησιαστικών φορέων Τέχνης και
πολιτισµού, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο και το Εκκλησιαστικό Ίδρυµα Βυζαντινής και
Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ίδρυσε την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
«Αποστολή», η οποία αναπτύσσει ανθρωπιστικό

έργο, σε συνεργασία µε

Μητροπόλεις, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Ιατρικό σύλλογο Αθηνών.
Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ).
Για την συµβολή του στο φιλανθρωπικό έργο που σχετίζεται µε την υγεία, τιµήθηκε
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Κραϊόβας στην Ρουµανία µε την
απονοµή του τίτλου του Επιτίµου Διδάκτορα. Επίσης, αναγορεύθηκε Επίτιµος
Διδάκτωρ των Τµηµάτων Θεολογίας και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (6/7/2010), Επίτιµος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων

(19/6/2013),

Επίτιµος

Διδάκτωρ

της

Σχολής

Κλασικών

και

Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (16/5/2016),
καθώς και του Τµήµατος Θεολογίας και του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (10/11/2016).	
  
***
Η ανοικτή προσωπικότητα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος, κ. Ιερώνυµου Β’, καθώς και η φανατική επιστηµονική του συνέπεια στην
υποστήριξη του Πολιτισµού και της Τέχνης, µάς σχηµατοποίησε την πρόταση
συνεργασίας και την υλοποίηση της αρχής µε την αναγόρευσή του σε Επίτιµο
Διδάκτορα του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Με την αναγόρευσή του στο Τµήµα µας, ο Μακαριώτατος ανοίγει δίοδο συνεργασίας
του Τµήµατος µας µε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών σε θέµατα Βυζαντινής
Εικαστικής Τέχνης και Βυζαντινής Μουσικής, τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο, π.χ.
διοργανώνοντας υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής µεταπτυχιακά και ερευνητικά
προγράµµατα, όσο και σε επίπεδο έργων διάσωσης της εκκλησιαστικής πολιτιστικής
κληρονοµιάς, όπως καταλογογράφισης και ψηφιοποίησης εκκλησιαστικών αρχείων,
κειµηλίων και βιβλιοθηκών, συµπεριλαµβανοµένων και οπτικοακουστικών αρχείων.
Επιπλέον, ο Μακαριώτατος, ως µέλος πλέον της ακαδηµαϊκής µας κοινότητας, θα
µπορεί να µας οδηγήσει στην επιλογή προσώπων µε πείρα και φορέων µε πλούτο
πνευµατικό και υλικό, ώστε να οργανώσουµε εργαστήρια αγιογραφίας, κατά τα

πρότυπα του 'Ιδρύµατος Καλών Τεχνών - Σχολής Αγιογραφίας', που οργάνωσε ο
ίδιος στο παρελθόν.
Τέλος, ακολουθώντας το παγκόσµιο ρεύµα των θρησκευτικών ηγετών, καλώ τον
Μακαριώτατο, εκ µέρους του Συµβουλίου του Ιδρύµατος, να ενδιαφερθεί και να
στηρίξει την επιδότηση µίας έδρας στο Τµήµα µας, στο γνωστικό αντικείµενο της
Βυζαντινής Τέχνης, µέσα από προσφορές Ελλήνων, αλλά και ξένων, που
ενδιαφέρονται για την έρευνα και την προώθηση της Βυζαντινής Τέχνης στη
σύγχρονη κοινωνία.
Τα γνωστικά αντικείµενα και των έξη τµηµάτων του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
ονοµαστικά: του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Τµήµατος Μουσικών
Σπουδών, του Τµήµατος Ιστορίας, του Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας
και Μουσειολογίας, του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερµηνείας
και του Τµήµατος Πληροφορικής, είναι απολύτως κατάλληλα για την διεκπεραίωση
των ανωτέρω αναφερόµενων στρατηγικών στόχων.
***
Μακαριώτατε.
Εκ µέρους της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σας
ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόταση µας και, εκ µέρους του Συµβουλίου του
Ιονίου Πανεπιστηµίου, σας καλωσορίζω στην Ακαδηµαϊκή µας κοινότητα.

