Δελτίο Τύπου
Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (τόμος 88ος,
τεῦχος 1ο, Ἰανουάριος–Μάρτιος 2017), τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο μέρος
τοῦ ἀφιερώματος τοῦ περιοδικοῦ στὸ θέμα: «Χάρισμα καὶ Θεσμός».
τὸν Πρόλογο τοῦ τεύχους αὐτοῦ έπιχειρεῖται ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ
υντάξεως τοῦ περιοδικοῦ μία εἰσαγωγικὴ τοποθέτηση στὴ θεολογικὴ
προβληματικὴ τῶν ἐννοιῶν τοῦ χαρίσματος καὶ τοῦ θεσμοῦ. Σὸ πρῶτο
ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο: «Χάρις, Χαρίσματα καὶ Ἀξιώματα» τοῦ
ἀείμνηστου καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Εὐ. Παπαπέτρου ἀποτελεῖ μία
ἰδιαιτέρως ἀξιόλογη μελέτη ποὺ ἐντάσσεται στὸ ἀφιέρωμα εἰς μνήμην
αὐτοῦ.
Ἕπεται τὸ ἄρθρο τοῦ ἀρχιμ. Γρηγορίου Δ. Παπαθωμᾶ μὲ τίτλο: «Ἡ
ἀντινομικὴ διαπάλη θεσμικοῦ καὶ χαρισματικοῦ στὴν Ἐκκλησία» ποὺ
διερευνᾶ τὶς ἐνίοτε ἀντιθετικὲς τάσεις τῶν δύο στοιχείων καὶ ἀκολουθεῖ ἡ
μελέτη τοῦ καθηγητοῦ Βασιλείου Ἀ. Σσίγκου μὲ τίτλο: «Ὁ ἱερὸς
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ἀναγνώριση ἁγίων στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς διάλογο μεταξὺ θεσμοῦ
καὶ χαρίσματος», ἐνῶ ὁ Δημήτριος Νικολακάκης «τὴ διαδικασία
ἀναγνώρισης ἁγίων κατὰ τὴν κανονικὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας». Ὁ Nenad Milošević ἀκολούθως ἀσχολεῖται μὲ τὸ χάρισμα καὶ
τὸν θεσμὸ στὴ Θεία Εὐχαριστία, ἐρευνώντας τή «λειτουργικὴ διάσταση
τοῦ βιβλικοῦ ὅρου “Ἀναφορά”».
Ἡ Ζαμπία Ἀγριμάκη ἐν συνεχείᾳ ἀσχολεῖται μὲ τήν «ἐπικράτεια
τοῦ κανόνα καὶ τὸ χάρισμα ἔμπνευσης». Ἔπειτα ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς
Θεόδωρος Γιάγκου πραγματεύεται τὸ θέμα: «Μέγας Φώτιος καὶ
Νικόδημος Ἁγιορείτης· ἡ συμβολή τους στὴν ἀποτύπωση τοῦ Κανονικοῦ

υνειδότος» καὶ ὁ Γεώργιος ταυρόπουλος τό: «Θεσμὸς καὶ χάρισμα στὴν
περὶ ποιμένα διδασκαλία τῆς Regula Pastoralis τοῦ Γρηγορίου Διαλόγου».
Σέλος ὁ πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Μελισσάρης γράφει τὸ ἄρθρο μὲ
τίτλο: «Διαλεκτικὲς ἀκροβασίες θεσμοῦ καὶ χαρίσματος στὴν Ὀρθόδοξη
Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία – Θεολογικὴ καὶ ποιμαντικοψυχολογικὴ θεώρηση»
καὶ στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» ὁ Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος ἐξετάζει τίς
«Παραβιάσεις τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου καὶ τοῦ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου στὴ Δίκη
τοῦ Χριστοῦ».
Σὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπληρώνεται μὲ τὶς μόνιμες στῆλες
του: τά «Θεολογικὰ Χρονικά», ὅπου περιλαμβάνονται ἀναφορὲς σὲ
ἐπιστημονικὰ συνέδρια, θεολογικὰ γεγονότα, κ.τ.ὅ., τά «Περιοδικὰ
Ἀνάλεκτα», ὅπου γίνεται σύντομη ἐπισκόπηση ἑλληνικῶν καὶ ξένων
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βιβλιοκριτικὰ δοκίμια καὶ παρουσιάσεις θεολογικῶν μονογραφιῶν,
βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐκδόσεων καὶ τέλος τό «Ἀναλόγιον», ὅπου
δημοσιεύεται ἐνημερωτικὸ δελτίο τῶν πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων.
Σὸ ἑπόμενο 2ο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους θὰ φιλοξενήσει μελετήματα
ποικίλης ύλης καὶ θὰ κυκλοφορήσει τὸν προσεχῆ επτέμβριο, ἐνῶ τὸ
ἀφιερωματικὸ τεῦχος «Χάρισμα καὶ Θεσμὸς ΙΙ» τὸν προσεχῆ Δεκέμβριο.

