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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 
 
Ο Αθανάσιος Γ. Μελισσάρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα 

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στο χώρο της «Συµβουλευτικής Ποιµαντικής 
και Ψυχολογίας» (Ορκωµοσία  19/10/2021).  

 
Γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας το 1970.  
 
Σπούδασε Θεολογία (υπότροφος του Ι.Κ.Υ.) και Ψυχολογία στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και έλαβε και τα δυο πτυχία του µε βαθµό 
«Άριστα».  

Πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στην Βοστώνη των ΗΠΑ, µε πλήρη 
υποτροφία (την ιδιαίτερα τιµητική υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύµατος 
«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης») στο χώρο της Ποιµαντικής Θεολογίας και Ψυχολογίας και 
ειδικότερα στη Συµβουλευτική Γάµου και Οικογένειας, στη Συµβουλευτική Ψυχολογία, 
στην Αναλυτική Ψυχολογία και στη Ψυχολογία της Θρησκείας.  

Το 1993 απέκτησε µεταπτυχιακό στην Ποιµαντική Θεολογία (HC/HC) µε βαθµό 
«Άριστα» και το 1997 έλαβε το πρώτο διδακτορικό του στην Ποιµαντική Ψυχολογία 
(Boston University) µε βαθµό «Άριστα». Ασκήθηκε στην Ψυχανάλυση και την 
Ψυχοθεραπεία. Απέκτησε δεύτερο διδακτορικό από το Πανεπιστήµιο Αθηνών 
(υπότροφος του Ι.Κ.Υ.), µε βαθµό «Άριστα» και είναι κάτοχος Άδειας ασκήσεως 
επαγγέλµατος «Ψυχολόγου για όλη την επικράτεια».  

 
Δίδαξε ως Θεολόγος στο Ελληνικό Σχολείο τής Κοινότητας «Παµ. Ταξιαρχών» 

Βοστώνης.  
Διετέλεσε Research Fellow στη Θεολογική Σχολή του Τιµίου Σταυρού Βοστώνης, 

δίδαξε ως Guest Lecturer στη Θεολογική Σχολή και ως Lecturer στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης, και ως Επίκουρος 
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Επίσης, δίδαξε ως Καθηγητής στην 
Αστυνοµική Ακαδηµία Σχολή Αξιωµατικών, στην Πυροσβεστική Ακαδηµία Σχολή 
Αξιωµατικών, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Αθηνών, και ως Επισκέπτης 
Καθηγητής στη Θεολογική Ακαδηµία της Μόσχας, στην Ιερατική Σχολή της 
Υπαπαντής, στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου και στο Π.Μ.Σ. της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

 
Κατά τα έτη 1999-2001 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία.  
 
Το 2014 χειροτονήθηκε στο βαθµό του Διακόνου και του Πρεσβυτέρου και το 

2019 του απονεµήθηκε από τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαίο το οφφίκιο 
του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουµενικού Θρόνου. 
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Έχει τιµηθεί από το Δήµο Αθηναίων και το Ίδρυµα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» µε 
ειδικό δίπλωµα «λόγω αρετής, φιλοµάθειας και εξαιρετικής επιδόσεως». Η 
διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήµιο της Βοστώνης εκδόθηκε µε ειδική χορηγία 
από το Ίδρυµα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και µε πρόλογο του Προέδρου της 
Ακαδηµίας Αθηνών. 

 
Είναι µέλος της American Psychological Association, συγγραφέας ελληνικών και 

ξενόγλωσσων άρθρων και µελετών σχετικά µε τη θρησκευτικότητα, τον πολιτισµό και 
την προσωπικότητα.  

 
Το ερευνητικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον του (δηµοσιευµένες µελέτες και 

άρθρα) επικεντρώνεται στη Ποιµαντική µέριµνα και Συµβουλευτική, τη σύζευξη 
µεταξύ Θεολογίας και Ψυχολογίας για την αντιµετώπιση γεγονότων και καταστάσεων, 
προβληµάτων και κρίσεων της καθηµερινότητας του ανθρώπου, όπως της 
σωµατικότητας, της µοναξιάς, του Alzheimer, του αυτισµού, της απελπισίας, της 
ενσυναίσθησης στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία και την εξοµολόγηση, του 
αλκοολισµού, της αυτοκτονίας, της ανθρωπολογίας, του έρωτα, της υγείας, της 
Βιοϊατρικής, της ετερότητας, της ψυχανάλυσης, της πολιτικής κ.α. αντιµετωπίζοντας 
τα αδιέξοδα του ανθρωπίνου προσώπου στους ψυχαναγκασµούς του, την καταθλιπτική 
διάθεση, τις φοβίες, το πένθος, το άγχος, την ανασφάλεια, τον πανικό, τις εµµονές, 
τις εξαρτήσεις, τη βουλιµία, την ανορεξία, τις δυσκολίες στην σεξουαλικότητα και την 
χαµηλή αυτοεκτίµηση. 


