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Δελτίο Τύπου 
  

Ἐξεδόθη τὸ νέο τεῦχος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Θεολογία (τόμος 89ος, τεῦχος 3ο, Ἰούλιος-Σεπτέμ-
βριος 2018), τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο ἐκ τῶν δύο ἀφιερωματικῶν τευχῶν στὸ 
θέμα: «Μεταρρύθμιση· ἱστορικὴ ἐπισκόπηση καὶ κριτικὴ προσέγγιση», τὸ ὁποῖο 
ἀπεφασίσθη μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση 500 ἐτῶν κατὰ τὸ προηγούμενο ἔτος 
ἀπὸ τὴ θυροκόλληση τῶν 95 θέσεων τοῦ Λουθήρου στὴν εἴσοδο τοῦ καθεδρικοῦ 
ναοῦ τῆς Βιττεμβέργης τὸ 1517.  

Συγκεκριμένα, στὸ Προλογικὸ τοῦ τεύχους μὲ τί-
τλο: «Μεταρρύθμιση: μιὰ πρόκληση πρὸς ὅλους καὶ γιὰ 
ὅλα;» ὁ Διευθυντὴς Συντάξεως κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας 
ἀναπτύσσει τὸ σκεπτικὸ καὶ θέτει τὸ πλαίσιο τοῦ ἐν 
λόγῳ ἀφιερώματος.     

Ἐν συνεχείᾳ ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου 
κ. Κύριλλος, Καθηγητὴς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., ἀναπτύσσει διεξ-
οδικὰ τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῶν Καλβινικῶν ἐπιδράσεων 
κατὰ τὸν 17ο αἰῶνα στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο: «Καλβινικὲς 
ἐπιδράσεις τὸν ιζ΄ αἰῶνα. Δοσίθεος Ἱεροσολύμων: Ἐγ-
χειρίδιον κατὰ Ἰωάννου Καρυοφύλλη». Ἐν συνεχείᾳ ὁ π. 
Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ 
Ε.Κ.Π.Α., παρουσιάζει ἀναλυτικὰ τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τοῦ καλβινισμοῦ κατὰ τοὺς 
δύο ἑπόμενους αἰῶνες (18ο-19ο) στὴ μελέτη του με τίτλο: «Καλβῖνος καὶ Καλβι-
νισμὸς στὴν Ἑλλάδα (18ος-19ος αἰ.). Ἀπὸ τὴ θεολογικὴ ἀπόκρουση (Βικέντιος 
Δαμοδός) στὴ μισσιοναριστικὴ διείσδυση».  

Ἔπειτα ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς καὶ συγγραφέας Χρῆστος Γιανναρᾶς παρ-
ουσιάζει τὸ θέμα: «Προτεσταντισμός-Εὐχαριστία-Συνοδικότητα» καὶ ἀκολούθως 
ὁ Rémi Gounelle, Κοσμήτωρ τῆς Προτεσταντικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι-
στημίου τοῦ Στρασβούργου, ἐρευνᾶ τὴν ἐπίδραση τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας στοὺς Προτεστάντες στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο: «Les protestants et les 
Péres de l’Ėglise grecque». Ἐν συνεχείᾳ ὁ Καθηγητὴς Δημήτριος Τσελεγγίδης 
πραγματεύεται τὸ ζήτημα τῆς θείας χάριτος στὴ μελέτη του μὲ τίτλο: «Ἡ Χάρη τοῦ 
θεοῦ κατὰ τὴ Θεολογία τοῦ Λουθήρου. Κριτικὴ προσέγγιση ἀπὸ Ὀρθόδοξη 
ἄποψη» καὶ ὁ Καθηγητὴς Γεώργιος Ν. Φίλιας ἀναπτύσσει τὸ θέμα: «Προτεσταν-
τισμὸς καὶ ὀρθόδοξη λατρεία (σχόλια στὸ ἔργο τοῦ Ἰωνᾶ Κίγκ, Τελεταὶ θρησκευ-
τικαὶ τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1851).  

 



 

 

Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τῆς Ἀναπληρώτριας Καθηγήτριας Ἰωάννας Στουφῆ-
Πουλημένου μὲ τίτλο: «Παράδοση καὶ δυτικὲς ἐπιρροὲς στὴν εἰκονογράφηση τῶν 
ἐκκλησιῶν στὸ νεοσύστατο ἑλληνικὸ κράτος· ἡ ἐπίδραση τοῦ Προτεσταντισμοῦ» 
καὶ ἕπεται ἡ ἀναλυτικὴ μελέτη τοῦ Αἰδ. Σωτηρίου Μπούκη μὲ θέμα: «Οἱ ἐπιδράσεις 
τῆς Μεταρρύθμισης στὴν Ὀρθοδοξία: μία θεώρηση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Διαμαρτύ-
ρησης». Τέλος ὁ δρ. Ἐμμανουὴλ Παπαμικρούλης στὸ ἄρθρο του ἐξετάζει τὴ δια-
μάχη καλβινισμοῦ-ἰανσενισμοῦ στὴ Δύση καὶ τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ Συνοδικοῦ 
Θεσμοῦ στὴν ἀνατολὴ κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 17ου αἰῶνα. 

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» ὁ Ὁμότιμος 
Καθηγητὴς Παναγιώτης Ἰω. Μπούμης πραγματεύεται τὸ θέμα: «Οἱ φάσεις τοῦ 
πρωτείου τοῦ Πάπα Ρώμης (Πρωτεῖο ἐξουσίας καὶ ἀλάθητο).  

Τὸ τεῦχος ὁλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στῆλες του, στὶς 
ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στον ὀρθόδοξο 
καὶ διαχριστιανικὸ κόσμο, ἤτοι τά «Θεολογικὰ Χρονικά» ποὺ περιλαμβάνουν ἀνα-
φορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ γεγονότα, τά «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα» στὰ 
ὁποῖα γίνεται ἐπισκόπηση διεθνῶν ἐπιστημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, τό 
«Βιβλιοστάσιον» ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες καὶ παρουσιάσεις βιβλίων 
καὶ τό «Ἐπιστημονικὸν Ἀναλόγιον» στὸ ὁποῖο καταγράφονται βιβλιογραφικὰ οἱ 
πρόσφατες θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκδόσεις. 

Τὸ ἑπόμενο τεῦχος τῆς Θεολογίας 89, 4 (2018) θὰ εἶναι ποικίλης ὕλης, ἡ 
ἔκδοση τοῦ ὁποίου ἐπίκειται κατὰ τὸν προσεχῆ Μάρτιο.  

 


