
 

 

 

 

Ἀθήνα, 16 Ἰουλίου 2018 

 

Δελτίο Τύπου 
  

Ἐξεδόθη τὸ νϋο τεῦχοσ τοῦ ἐπιςτημονικοῦ περιοδικοῦ τῆσ Ἱερᾶσ υνόδου 
τῆσ Ἐκκληςύασ τῆσ Ἑλλϊδοσ Θεολογία (τόμοσ 89, τεῦχοσ 1ο, Ἰανουϊριοσ-Μϊρτιοσ 
2018), τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωματικὸ μὲ θϋμα: «χϋςεισ Ἐκκληςύασ-Πολιτεύασ».  

Σὸ τεῦχοσ αὐτὸ ἀρχύζει μὲ μύα κατατοπιςτικὴ εἰςαγωγὴ μὲ τύτλο: 
«Ἐκκληςύα καὶ Πολιτεύα. Διαλεκτικὴ ςυμπόρευςη, βύοι παρϊλληλοι ἢ ἕτερόν τι;» 
ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ υντϊξεωσ τοῦ περιοδικοῦ κ. Ἀλϋξανδρο Κατςιϊρα, ποὺ θϋτει 
διαφόρουσ προβληματιςμοὺσ πϊνω ςτὸ ζότημα. 
Ἕπεται τὸ ἄρθρο τοῦ ἀρχιμ. Γρηγορύου Παπαθωμᾶ, 
Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαύου, ποὺ προτεύνει μύα 
νϋα ςυνολικὴ ἱςτορικὴ θεώρηςη διαμορφώςεωσ καὶ 
ἐξελύξεωσ τῶν ςχϋςεων αὐτῶν, μὲ τύτλο: «ταθμοὶ 
διϊπλαςησ τῶν ςχϋςεων ‘Ἐκκληςύασ καὶ Πολιτεύασ’ καύ 
‘Κρϊτουσ καὶ Ἐκκληςύασ’». 

Ἀκολουθεῖ ἡ ἑνότητα τῶν Εἰςηγόςεων ςτὴν 
Ἱερὰ ύνοδο τῆσ Ἱεραρχύασ ποὺ ςχετύζονται μὲ τὸ θϋμα 
τοῦ ἀφιερώματοσ. Κατ’ ἀρχὰσ δημοςιεύεται ἐκτενὲσ 
ἀπόςπαςμα ἀπὸ τὴ ςχετικὴ μὲ τὸ θϋμα Εἰςόγηςη τοῦ 
Μακαριωτϊτου Ἀρχιεπιςκόπου Ἀθηνῶν καὶ πϊςησ 
Ἑλλϊδοσ κ. Ἱερωνύμου ἐνώπιον τῆσ Ι..Ι. (3-10-2017), ὅπου ἡ Α.Μ. προβαύνει μὲ 
εὐςτοχύα ςὲ μύα εὐςύνοπτη ἱςτορικὴ ἐπιςκόπηςη τοῦ ζητόματοσ τῶν ςχϋςεων 
Ἐκκληςύασ-Κρϊτουσ ἀπὸ ςυςτϊςεωσ νεοελληνικοῦ Κρϊτουσ ἕωσ καὶ τὶσ μϋρεσ 
μασ. Ἐν ςυνεχεύᾳ ςτὴν Εἰςόγηςη τοῦ εβαςμιωτϊτου Μητροπολύτου 
Διδυμοτεύχου κ. Δαμαςκηνοῦ μὲ τύτλο: «Μῦθοι καὶ πραγματικότησ ἐπὶ τοῦ 
θϋματοσ τῆσ ςχϋςεωσ Ἐκκληςύασ καὶ Πολιτεύασ ἐν ὄψει τῆσ ςυνταγματικῆσ 
ἀναθεωρόςεωσ» (4.10.2017) ἀναπτύςςεται τὸ πλαύςιο τῆσ προβληματικῆσ τῶν 
ἐν λόγῳ ςχϋςεων καὶ ἀποςαφηνύζονται πλευρὲσ τοῦ πολυςύνθετου αὐτοῦ 
ζητόματοσ. Ἀκολούθωσ ςτὸν λόγο τοῦ εβαςμιωτϊτου Μητροπολύτου ύρου κ. 
Δωροθϋου ςτὴν Μεγϊλη Αἴθουςα τῆσ Ἱεραρχύασ (9-10-2017) μὲ θϋμα: 
«Ἀμφιετηρὶσ Σεςςαρακονταετύασ Καταςτατικοῦ Χϊρτου τῆσ Ἐκκληςύασ τῆσ 
Ἑλλϊδοσ (Ν. 590/1977)» παρουςιϊζονται λεπτομερῶσ καὶ ἐμπεριςτατωμϋνα οἱ 
ἱςτορικὲσ παρϊμετροι καὶ ἐξελύξεισ ποὺ ὁδόγηςαν ςτὴν ςύνταξη τοῦ ἰςχύοντοσ 
Καταςτατικοῦ Χϊρτη τῆσ Ἐκκληςύασ τῆσ Ἑλλϊδοσ.  

Ἕπονται τὰ Πρακτικὰ τοῦ δεύτερου μϋρουσ τῆσ Ἡμερύδοσ Νομικῶν 
υμβούλων Ἐκκληςύασ τῆσ Ἑλλϊδοσ (4-2-2017), τὴν ὁπούα διοργϊνωςε ἡ Ἱερὰ 
ύνοδοσ τῆσ Ἑκκληςύασ τῆσ Ἑλλϊδοσ, ὅπου περιλαμβϊνονται οἱ Εἰςηγόςεισ ποὺ 
ςχετύζονται μὲ τὸ θϋμα: «χϋςεισ Κρϊτουσ καὶ Ἐκκληςύασ». υγκεκριμϋνα, ὁ κ. Ν. 
Μαγγιῶροσ ἀναπτυςςει τὸ θϋμα: «Αὐτονομύα, ἀπομικὰ δικαιώματα καὶ Δύκαιο 

 



 

 

τῆσ Ἐκκληςύασ», ἡ κα Εἰρόνη Χριςτινϊκη τὸ θϋμα: «Σὰ ςυνταγματικὰ ὅρια τῆσ 
ἀναθεωρἠςεωσ τοῦ νομικοῦ καθεςτῶτοσ τῆσ Ἐκκληςύασ τῆσ Ἑλλϊδοσ» καὶ ὁ κ. 
τ. Βαζϊκασ τὸ θϋμα: «Ἡ διαλεκτικὴ τῶν πολιτειακῶν κανόνων δικαύου περὶ 
Ὀρθοδόξου Ἐκκληςύασ καὶ ἑτεροδόξων καὶ ἑτεροθρόςκων καὶ ὁ νϋοσ νόμοσ 
4301/2014)»· ἔπειτα ὁ κ. Ν. Χϊρτζησ παρουςιϊζει τὸ θϋμα: «Ἡ κατὰ τὸ ἄρθρο 
160 τοῦ ν. 5385/1932 καθαύρεςη κληρικοῦ δύχωσ δύκη» καὶ τϋλοσ ὁ κ. Π. 
Ρηγᾶτοσ τὸ θϋμα: «χϋςεισ Ἐκκληςύασ καὶ Πολιτεύασ ὑπὸ τὸ ἰςχῦον ύνταγμα». 

Σὸ τρύτο μϋροσ τοῦ ἀφιερωματικοῦ αὐτοῦ τεύχουσ περιλαμβϊνει τὶσ 
εἰςηγόςεισ τῆσ Ἡμερύδασ τῆσ Ἱερᾶσ Ἀρχιεπιςκοπῆσ Ἀθηνῶν (Ἀθόνα, 7-6-2017) 
μὲ θϋμα: «Ἀναθεώρηςη υντϊγματοσ καὶ Ἐκκληςύα – υμβολὴ ςὲ ἕναν ἀνοικτὸ 
διϊλογο». Μετὰ ἀπὸ τὴν εἰςαγωγικὴ ὁμιλύα τοῦ Μακαριωτϊτου Ἀρχιεπιςκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ πϊςησ Ἑλλϊδοσ κ. Ἱερωνύμου, ὁ πρόεδροσ ἐπὶ τιμῇ τοῦ τΕ κ. ωτ. 
Ρῖζοσ ἀναπτύςςει τὸ θϋμα: «Οἱ ςχϋςεισ Κρϊτουσ καὶ Ἐκκληςύασ ὡσ ἀντικεύμενο 
ρυθμύςεωσ τοῦ υντϊγματοσ καὶ τὸ πρόβλημα τῆσ ἀπορρυθμύςεώσ τουσ»· ἐν 
ςυνεχεύᾳ ὁ κ. Κ. Παπαγεωργύου, Ἐπύκ. Καθηγητὴσ τοῦ Α.Π.Θ., παρουςιϊζει τό 
«υνταγματικὸ καὶ Νομοθετικὸ status τῶν θρηςκευμϊτων ςτὴν Εὐρωπαώκὴ 
Ἕνωςη» καὶ ὁ κ. Θ. Παπαγεωργύου, Νομικὸσ ύμβουλοσ τῆσ Ἱερᾶσ υνόδου τῆσ 
Ἐκκληςύασ τῆσ Ἑλλϊδοσ, «Σὸ νομοθετικὸ καθεςτὼσ καὶ οἱ ςχϋςεισ τῆσ Ἐκκληςύασ 
τῆσ Ἑλλϊδοσ μὲ τὸ Κρϊτοσ: δεδομϋνα καὶ παρανοόςεισ». 

Σϋλοσ ςτὴ ςτόλη «Ἰδιόμελα» ἡ κα Ξανθὴ Ἀλμπανϊκη πραγματεύεται τὸ 
θϋμα: «Ἡ Ἐκκληςιαςτικὴ Ἐκπαύδευςη ςὲ χῶρεσ τῆσ Εὐρωπαώκῆσ Ἕνωςησ ὑπὸ τὸ 
πρῖςμα τῶν ςχϋςεων Ἐκκληςύασ-Κρϊτουσ μὲ ςύςτημα μερικοῦ (ἤπιου) 
χωριςμοῦ: Σὸ παρϊδειγμα τῆσ Ἰταλύασ». 

Σὸ 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. 

Σὸ ἑπόμενο τεῦχοσ τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία [89, 2 (2018)] θὰ εἶναι 
ποικύλησ ὕλησ καὶ πρόκειται νὰ ἐκδοθεῖ κατὰ τὸν προςεχῆ επτϋμβριο. 

 
 


