
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου, ἡ «Ἐπικοινωνιακὴ καὶ
Μορφωτικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ἀνέθεσε ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2009 τὴν διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ

Θεολογία στὸν Σταῦρο Γιαγκάζογλου, ∆ρ. Θεολογίας καὶ Σύµβουλο τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου. Ὅρισε ἐπίσης νέα πολυµελὴ
Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ µὲ ἐνιαύσια θητεία, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἕναν Μητροπολίτη τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ Καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονί-
κης ἀνὰ ἐπιστηµονικὸ κλάδο.

Ἡ Θεολογία ὡς ἐπιστηµονικὸ περιοδικὸ ἐκδίδεται µὲ τὴν µέριµνα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1923. Οἱ προκλήσεις τῶν καιρῶν, ἀλλά, κυρίως, οἱ
θεολογικὲς καὶ ποιµαντικὲς ἀνάγκες τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας ὁδήγησαν σὲ οὐσιαστικὲς καὶ
τυποτεχνικὲς ἀλλαγές, ὥστε ὁ θεολογικὸς λόγος νὰ ἀκούγεται εὐρύτερα, νὰ προκαλεῖ ζυµώσεις καὶ
γόνιµη συζήτηση, νὰ γίνεται φανερὴ ἡ ἐπικαιρότητα καὶ διαχρονικότητά του. Ἔτσι ἡ Θεολογία
δίχως νὰ ἀποβάλλει τὸν ἀκαδηµαϊκὸ καὶ ἐπιστηµονικό της χαρακτήρα, µπορεῖ νὰ γίνει ἕνα πιὸ δυ-
ναµικό, αἰσθητικά ἑλκυστικὸ καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ περισσότερους ανθρώπους περιοδικό.

Ἡ Θεολογία κυκλοφορεῖ πλέον σὲ τέσσερα τεύχη ἀνὰ ἔτος. Ἀπὸ αὐτά, τὰ δύο εἶναι ποικί-
λης θεολογικῆς ὕλης καὶ τὰ ἄλλα δύο ἀναφέρονται σὲ συγκεκριµένα κάθε φορὰ θεολογικὰ ἀφιερώ-
µατα, ἐνδιαφέροντα καὶ προσβάσιµα καὶ ἀπὸ τὸν µέσο ἀναγνώστη. Σὲ κάθε τεῦχος, πέραν τοῦ ἀφιερώµατος, δηµοσιεύονται ἀκόµη:
στὴ στήλη Ἰδιόµελα, ὁρισµένες ἀνεξάρτητες θεµατικὰ θεολογικὲς µελέτες ἢ δοκίµια. στὴ στήλη Θεολογικὰ Χρονικά, ἀναφορὰ σὲ
σηµαντικὰ γεγονότα ἀπὸ τὸν διορθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸ κόσµο, ὅπως συνοδικὲς συνδιασκέψεις, συνέδρια, ἐπίσηµοι διαχριστια-
νικοὶ διάλογοι κ.ἄ.. στὴ στήλη Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα, σύντοµη ἐπισκόπηση τῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων θεολογικῶν περιοδικῶν. στὴ
στήλη Βιβλιοστάσιον, βιβλιοκριτικὰ δοκίµια καὶ παρουσιάσεις θεολογικῶν µονογραφιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐκδόσεων. τέλος, στὴ
στήλη Ἀναλόγιον, ἐνηµερωτικό δελτίο πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων.

Στὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ περιοδικοῦ, ἡ µέριµνα γιὰ τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόµενο τῆς προσφερόµενης ὕλης του θὰ εἶναι
διαρκὴς καὶ ἀκαταπόνητη, γιὰ νὰ γίνει ἡ Θεολογία σύγχρονο, ἐνδιαφέρον καὶ παρεµβατικὸ στὸν ἀκαδηµαϊκό, ἐπιστηµονικὸ καί, γε-
νικότερα, στὸν χῶρο τοῦ πνεύµατος περιοδικό. Ἡ Θεολογία θὰ µπορεῖ νὰ διευρύνει, τελικά, τὸ ἀνα-
γνωστικὸ κοινό της καὶ πέραν τῶν εἰδικῶν καί, κυρίως, νὰ διακονήσει καὶ νὰ ὑποστηρίξει θεολογικὰ
καὶ ποιµαντικὰ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στὸ σύγχρονο κόσµο.

Μετὰ τὴν κυκλοφορία τοῦ 1ου τεύχους µὲ ποικίλη ἐπιστηµονικὴ καὶ θεολογικὴ ὕλη, ἀκο-
λούθησε ἡ ἔκδοση τοῦ 2ου ἀφιερωµατικοῦ τεύχους τῆς Θεολογίας. Μὲ κεντρικὸ θέµα τὸν συνοδικὸ
θεσµὸ τὰ κείµενα τοῦ πρώτου ἀφιερώµατος τῆς Θεολογίας ἐπισηµαίνουν ὅτι ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἑνό-
τητα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἕνας δεδοµένος θεσµὸς ποὺ ἐπιβάλλεται ἀντικειµενικὰ ὡς ἀλάθητη
ἐξουσία, οὔτε βέβαια, µιὰ ἀτοµικὴ ψυχολογικὴ ἐµπειρία. Ἡ συνοδικότητα προβάλλει ὡς γεγονὸς κοι-
νωνίας καὶ ἑνότητας, ὡς ἔκφραση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους, ὡς πλέγµα διαπροσωπικῶν σχέσεων
καὶ ὄχι ὡς ἀπρόσωπη ὀργάνωση καὶ θεσµικὴ λειτουργία. Ἡ σύνοδος στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση,
δίχως νὰ εἶναι µιὰ δοµὴ ὑπεράνω τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, συνδέει ὀργανικὰ τὶς κατὰ τόπους
Ἐκκλησίες, ὑπερβαίνοντας τὸν πειρασµὸ τῆς παγκόσµιας ὀργάνωσης. Ἡ συνοδικότητα, λοιπόν,
ἀποτελεῖ γεγονὸς ἑνότητας ἀλλὰ καὶ κοινωνίας τῶν µελῶν κάθε ἰδιαίτερης ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, ἀλλὰ καὶ τῶν τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν µεταξύ τους καὶ εἶναι ἀδιανόητη δίχως τὴ σύναξη καὶ τὴν ἐµπειρία τῆς Θείας Ευχαριστίας.

Τὰ κείµενα τοῦ ἀφιερώµατος ὑπογράφουν οἱ: Μητροπολίτης Περγάµου Ἰωάννης Ζηζιούλας, Πέτρος Βασιλειάδης, Μη-
τροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος, ∆ηµήτριος Μόσχος, Γεώργιος Μαρτζέλος, Ἀρχιµ. Γρηγόριος Παπαθωµᾶς, Μητροπο-
λίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος Σαββᾶτος, π. Ἀντώνιος Πινακούλας, π. ∆ηµήτριος Μπαθρέλλος, Ἀνέστης Κεσελόπουλος,
Κωνσταντῖνος ∆εληκωσταντῆς καὶ Μάριος Μπέγζος. Ἀκολουθοῦν οἱ στῆλες «Θεολογικὰ Χρονικά», «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα», «Βι-
βλιοστάσιον» καί «Ἀναλόγιον», µὲ πλούσιο ὑλικό.

Τὸ ἑπόµενο 3ο τεῦχος τῆς Θεολογίας θὰ εἶναι ποικίλης ὕλης καὶ θὰ κυκλοφορήσει τὸν προσεχὴ Νοέµβριο.
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