
 

 

 

 

Ἀθήνα, 17 Ἰανουαρίου 2018 

 

Δελτίο Τύπου 
  

Ἐξεδόθη τὸ νϋο τεῦχοσ τοῦ ἐπιςτημονικοῦ περιοδικοῦ τῆσ Ἱερᾶσ Συνόδου 
τῆσ Ἐκκληςύασ τῆσ Ἑλλϊδοσ Θεολογία (τόμοσ 88, τεῦχοσ 3ο, Ἰούλιοσ–Σεπτϋμβριοσ 
2017), μὲ τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνεται τὸ ἀφιϋρωμα τοῦ περιοδικοῦ ςτὸ ἰδιαιτϋρωσ 
ἐνδιαφϋρον θϋμα: «Χϊριςμα καὶ Θεςμὸσ ΙΙ».  

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχουσ αὐτοῦ, ὁ Σεβαςμιώτατοσ Μητροπολύτησ 
Ναυπϊκτου καὶ Ἁγύου Βλαςύου κ. Ἱερόθεοσ ἀναπτύςςει ἐμπεριςτατωμϋνα τὸ 
θϋμα: «Τὰ χαριςματικὰ καὶ τὰ κανονικὰ ὅρια τῆσ 
Ἐκκληςύασ ἤγουν Πεντηκοςτὴ καὶ θεύα Εὐχαριςτύα». 
Ἀκολούθωσ ὁ ὁμότ. Καθηγητὴσ Βλ. Φειδᾶσ ςυμβϊλλει 
καύρια ςτὸ ἀφιϋρωμα μὲ τὴ μελϋτη του μὲ τύτλο: 
«Χϊριςμα καὶ Ἱερωςύνη ὑπὸ μύα ἐκκληςιολογικὴ 
προοπτικό». Ἐν ςυνεχεύᾳ ὁ ὁμότ. Καθηγητὴσ Γ. 
Μαρτζϋλοσ πραγματεύεται μὲ ςαφόνεια τὸ θϋμα: 
«Ἐκκληςιολογύα, Πνευματολογύα καὶ Πνευματικότητα 
ςτὴν Ὀρθόδοξη Παρϊδοςη». Ἔπειτα ὁ Καθηγητὴσ Χρ. 
Τερϋζησ καὶ ἡ δρ. Λυδύα Πετρύδου προςδύδουν μύα 
φιλοςοφικὴ διϊςταςη ςτὸ ἀφιϋρωμα μὲ τὸ ἄρθρο 
τουσ: «Ἡ ὀντολογύα τῆσ “θεύασ χϊριτοσ” καὶ ὁ 
ἐκκληςιαςτικὸσ ἱεραρχικόσ “θεςμόσ” ςτὸν Διονύςιο τὸν Ἀρεοπαγύτη». Στὸ 
ἑπόμενο ἄρθρο τοῦ ἀφιερωματικοῦ αὐτοῦ τεύχουσ ὁ ἀναπλ. Καθηγητὴσ Κ. 
Κωτςιόπουλοσ καταδεικνύει ἐκτὸσ ἀπὸ τὴ θεολογικὴ καὶ τὴν κοινωνιολογικὴ 
πλευρὰ τοῦ θϋματοσ ςτὴ μελϋτη του μὲ τύτλο: «Θεςμὸσ καὶ Χϊριςμα ἐξ ἐπόψεωσ  
Κοινωνιολογύασ τοῦ Χριςτιανιςμοῦ». Ἀκολούθωσ ὁ ἐπύκ. Καθηγητὴσ Ἰω. 
Παναγιωτόπουλοσ παρουςιϊζει κατατοπιςτικὰ τύσ «θεολογικὲσ ἀντιπαραθϋςεισ 
τοῦ Ζ΄ αἰῶνα καὶ τὸ περὶ ςυνόδου ἐρώτημα». Ἕπεται ἡ μελϋτη τοῦ Γ. Βλαντῆ, ὁ 
ὁποῖοσ προβαύνει ςὲ μύα ἐνδιαφϋρουςα ἱςτορικοθεολογικὴ ἐπιςκόπηςη τοῦ 
θϋματοσ: «Ἡ προτεςταντικὴ ἐκκληςιολογύα μεταξὺ χαρύςματοσ καὶ θεςμοῦ». Ἐν 
ςυνεχεύᾳ ὁ Δ. Ἀθαναςύου ςτὸ δικό του ἄρθρο πραγματεύεται τὸ θϋμα: «Θεςμὸσ 
καὶ χϊριςμα ςτὴν Κοπτικὴ Ἐκκληςύα κατὰ τὴ διϊρκεια τῆσ πατριαρχικῆσ θητεύασ 
τοῦ Πατριϊρχη Shenouda Γ΄» καὶ ὁ Π. Νταλιϊνησ τὸ θϋμα: «Ἀπὸ τὸν μονοθεώςμὸ 
ςτὴν πολιτικό; Μύα ἄλλη πρόταςη γιὰ τὸ Β΄ Βασ. 5, 15». Προςϋτι ὁ Π. Γκορϊνησ 
θϋτει μύα διαφορετικὴ ἐνδιαφϋρουςα διϊςταςη μὲ τὴ μελϋτη του ὑπὸ τὸν τύτλο: 
«Σημειολογύα καὶ ςυμβολιςμοὶ ἐκκληςιαςτικῶν δωρεῶν ςτὸν ςλαβικὸ κόςμο: 
μοναχὴ Εὐφημύα κατὰ κόςμον Γιϋλενα Μρνιϊβτςεβιτσ-14οσ αἰώνασ». Στὴ ςτόλη 
«Ἰδιόμελα» τϋλοσ ὁ Δ. Τριανταφυλλύδησ πραγματεύεται μὲ εὐςτοχύα τὸ θϋμα: «Ἡ 
προφητικὴ ἀγωνύα τοῦ Φ. Μ. Ντοςτογιϋφςκι».  

 



 

 

Τὸ ἀφιϋρωμα ὁλοκληρώνεται μὲ τϊ «Ἐπιλεγόμενα», ςτὰ ὁποῖα ὁ Δ. 
Συντϊξεωσ τοῦ περιοδικοῦ Ἀ. Κατςιϊρασ προβαύνει ςὲ μύα ςυνθετικὴ ἀποτύμηςη 
τοῦ ἀφιερώματοσ καὶ μετὰ ἀπὸ εὐςύνοπτη παρουςύαςη διαφόρων διαςτϊςεων 
καὶ παραμϋτρων τοῦ θϋματοσ καταθϋτει τὸν ἐποικοδομητικό του 
προβληματιςμὸ γιὰ τόν «Ἀφιεροπούηςη Θεςμῶν – Συμβόλων». 

Τὸ τεῦχοσ ὁλοκληρώνεται μὲ τὶσ καθιερωμϋνεσ μόνιμεσ ςτῆλεσ του, ςτὶσ 
ὁποῖεσ ὁ ἀναγνώςτησ μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ ςυμβαύνοντα ςτον ὀρθόδοξο 
καὶ διαχριςτιανικὸ κόςμο, ἤτοι τϊ «Θεολογικὰ Χρονικϊ» ποὺ περιλαμβϊνουν 
ἀναφορὲσ ςὲ ἐπιςτημονικὰ ςυνϋδρια καὶ γεγονότα, τϊ «Περιοδικὰ Ἀνϊλεκτα» 
ςτὰ ὁποῖα γύνεται ἐπιςκόπηςη διεθνῶν ἐπιςτημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, 
τό «Βιβλιοςτϊςιον» ὅπου δημοςιεύονται βιβλιοκριςύεσ καὶ κριτικὲσ παρουςιϊ-
ςεισ βιβλύων καὶ τό «Ἐπιςτημονικὸν Ἀναλόγιον» ςτὸ ὁποῖο καταγρϊφονται 
βιβλιογραφικὰ οἱ πρόςφατεσ θεολογικοῦ ἐνδιαφϋροντοσ ἐκδόςεισ. 

Τὸ ἑπόμενο τεῦχοσ τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία [88, 4 (2017)] θὰ εἶναι 
ποικύλησ ὕλησ καὶ πρόκειται νὰ ἐκδοθεῖ κατὰ τὸν προςεχῆ Μϊρτιο. 

 
 


