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^H Ὀρθοδοξία ὡς ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα, εἶχε ἀνέκαθεν τὴ συ
νείδηση ὅτι ζεῖ καὶ πορεύεται στὸν κόσμο, ἀλλὰ ὅτι δὲν ἀποτε

λεῖ δημιούργημα αὐτοῦ τοῦ κόσμου (ἐν τῶ κόσμω ἀλλ� οὐχ� ἐκ τοῦ 
κόσμου). Ἡ ἐσχατολογικὴ καὶ εὐχαριστιακή της φύση, προσέδιδε πάντο
τε ἕναν ἀντινομικὸ χαρακτήρα στὴν ταυτότητά της. Ἔτσι καὶ σήμερα, 
πορευόμενη στὸ παρόν, φαίνεται ὅτι βρίσκεται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ σὲ 
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κρίσιμο σταυροδρόμι, ἔχοντας νὰ ἀντιμετωπίσει ποικίλες προκλήσεις 
ποὺ τίθενται μὲ ἰδιαίτερη ὀξύτητα ἐνώπιόν της. 

Ἡ ἀνατολικὴ χριστιανοσύνη στὴν ἱστορική της διαδρομὴ ἂν καὶ ση
μαδεύτηκε ἀπὸ τὴν ἔνταση μεταξύ «ἐρήμου καὶ αὐτοκρατορίας», ἐπέλε
ξε ἐκ τῶν πραγμάτων τίς πιὸ πολλὲς φορὲς νὰ προσδεθεῖ, ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον, στὸ ἅρμα τῆς ἑκάστοτε αὐτοκρατορίας ἢ κρατικῆς ἐξουσίας 
(βλ. Βυζάντιο, τσαρικὴ Ρωσία, Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, βαλκανικὰ 
ἐθνικὰ κράτη), ἐρχόμενη ἔτσι σὲ στενὴ συνάφεια μὲ μορφὲς ἐξουσίας 
συχνὰ αὐταρχικὲς καὶ ἀντιδημοκρατικὲς τῶν ὁποίων τὸ πνεῦμα καὶ τὸ 
ἦθος δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ συμβιβαστεῖ μὲ τὶς εὐαγγελικὲς διδαχὲς 
καὶ ἀξιώσεις. Γι� αὐτὸ καὶ θεμελιώδεις κατακτήσεις τοῦ νεωτερικοῦ πολι
τισμοῦ, ὅπως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὁ πολιτικὸς φιλελευθερισμὸς 
καὶ οἱ ἀπαιτήσεις δημοκρατίας, κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ σεβασμοῦ 
τῆς ἑτερότητας φαίνεται νὰ προξενοῦν ἀκόμη ἐμφανῆ ἀμηχανία σὲ πα
ραδοσιακὰ ὀρθόδοξα περιβάλλοντα, καθὼς ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ θεολογία 
της ἐξακολουθοῦν νὰ γοητεύονται ἀπὸ τὴ νοσταλγικὴ ἀναπόληση προ
νεωτερικῶν μοντέλων διαμόρφωσης καὶ ὀργάνωσης τῆς κοινωνίας. 

Ἐπιπλέον, ἡ δύσκολη συγκαιρινὴ οἰκονομικὴ πραγματικότητα προ
βάλλει ὡς μιὰ χωρὶς προηγούμενο πρόκληση γιὰ τὴν κρατοῦσα ἐκκλη
σιαστικὴ ἀντίληψη καὶ νοοτροπία. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση –φαινόμενο μὲ 
εὐρωπαϊκὲς ἂν ὄχι καὶ παγκόσμιες διαστάσεις– ὁδηγεῖ ἕνα σημαντικὸ 
μέρος τῆς κοινωνίας στὴν περιθωριοποίηση, τὴν ἐξαθλίωση καὶ τὴν 
ἀνέχεια, προκαλώντας ἔντονες ἀναταράξεις καὶ κλυδωνισμοὺς ποὺ 
ἀπειλοῦν τὴν κοινωνικὴ συνοχή. Τὴν ἴδια στιγμή, τὴν τραγικὴ αὐτὴ 
κατάσταση ἔρχεται νὰ ἐπιδεινώσει ἡ μεγάλη αὔξηση τοῦ μεταναστευτι
κοῦ ρεύματος ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, ἕνα παγκόσμιο, μὴ 
ἀναστρέψιμο (ἐξαιτίας τῆς ἀκολουθούμενης πολιτικῆς καὶ τῶν διεθνῶν 
σχέσεων) καὶ μὴ ἐλεγχόμενο φαινόμενο, μιᾶς καὶ πρόκειται γιὰ τὴν ἀγω
νιώδη προσπάθεια ἀναζήτησης ἑνὸς καλύτερου, ἀσφαλέστερου καὶ 
πιὸ ἐλπιδοφόρου μέλλοντος. Ἀκυρώνοντας συχνὰ μὲ τὶς ἐπιλογές της 
τὴν καθολικότητα καὶ οἰκουμενικότητα τοῦ μηνύματός της, ἡ Ἐκκλησία 
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ἐγκλωβίζεται οὐκ ὀλίγες φορὲς σὲ μιὰ στείρα ἠθικολογική, κονφορμι
στικὴ ἢ καὶ καταγγελτικὴ ρητορική, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δὲν ἀντιμετωπίζει 
στὴν πράξη τὸν πόνο καὶ τὸν καημὸ τοῦ κατατρεγμένου ἀνθρώπου 
ποὺ κινδυνεύει νὰ χαθεῖ μέσα στὴν ἀφάνεια καὶ τὴν ἀνωνυμία τῆς κοι
νωνικῆς μαζοποίησης καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀνέχειας, ἀλλὰ συχνὰ δικαι
ολογεῖ ἀντιχριστιανικές νοοτροπίες καὶ πρακτικές.

Οἱ προκλήσεις, ὡστόσο, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία δὲν σταματοῦν ἐδῶ. 
Πλῆθος συγκρούσεων καὶ διενέξεων λαμβάνουν γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ 
χώρα στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴ Βόρεια Ἀφρική, θέτοντας ἐκ νέου σὲ 
κίνδυνο τὴν πολύπαθη εἰρήνη στὴν περιοχή, ἀλλὰ καὶ εἰδικότερα τὴν 
ἐπιβίωση τῶν ἐκεῖ χριστιανικῶν πληθυσμῶν (ὀρθόδοξων καὶ μή). Ἡ συ
γκυρία αὐτὴ προσφέρει μιὰ πρώτης τάξεως ἀφορμὴ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία καὶ θεολογία, προκειμένου νὰ ἔρθουν σὲ αὐτοκριτικὸ διάλογο 
μὲ τὸ πρόσφατο παρελθόν τους, νὰ ἐπανεξετάσουν ἐπιλογὲς καὶ πρα
κτικὲς ποὺ τὶς ὁδήγησαν σὲ ποικίλα ἀδιέξοδα. Ἡ «Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας», 
ἡ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἡ Παλαιστίνη, τὸ λίκνο τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ ὅλων 
τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, μοιάζει νὰ εἶναι καὶ πάλι στὸ ἐπίκεντρο 
αὐτοῦ τοῦ προβληματισμοῦ, ἀποτελώντας ἀνέκαθεν πεδίο σκληρῆς 
πολιτικῆς, πολιτισμικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἀντιπαράθεσης. Σὲ ἀντίθε
ση, ὅμως, μὲ ὅ,τι συνέβαινε παλιότερα, οἱ χριστιανοὶ φαίνεται πλέον νὰ 
ἀντιμετωπίζουν ζήτημα ἐπιβίωσης καὶ συνέχισης τῆς ἴδιας τῆς φυσικῆς 
παρουσίας τους στὶς ἀρχέγονες αὐτὲς ἑστίες τῆς χριστιανικῆς πίστης, 
καὶ νὰ γίνονται θύματα ποικίλων ἐθνοτικῶν καὶ ἐμφύλιων συγκρούσε
ων γιὰ πολλοὺς καὶ διάφορους λόγους: ἐξαιτίας τῆς συνεχιζόμενης κα
τοχῆς τῆς Παλαιστίνης καὶ τῶν ἀνερχόμενων πολύχρωμων φονταμε
νταλισμῶν (ἰσλαμικοῦ καὶ ἑβραϊκοῦ)· τῶν ἰμπεριαλιστικῶν ἐπεμβάσεων 
τῶν δυτικῶν δυνάμεων στὴν περιοχὴ μὲ πρόσχημα τὸν ἐκδημοκρατι
σμό της· τῆς πολύχρονης ἀνοχῆς ἀπολυταρχικῶν καὶ δικτατορικῶν 
καθεστώτων ποὺ τώρα πιὰ καταρρέουν ὑπὸ τὸ βάρος ἁλυσιδωτῶν 
λαϊκῶν καὶ νεανικῶν ἐξεγέρσεων· τῆς ἴδιας τῆς προσκόλλησής τους 
σὲ ἕνα κλειστὸ κοινοτιστικὸ ἢ καὶ ἐθνοτικὸ μοντέλο (ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ 
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ἀντιληφθεῖ τὴν ὅλο καὶ μεγαλύτερη ρευστότητα ποὺ χαρακτηρίζει τὴν 
τρέχουσα πραγματικότητα) καθὼς καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ὑψηλοῦ βιοτικοῦ 
τους ἐπιπέδου καὶ τοῦ ἐπιπέδου ἐκπαίδευσης καὶ καλλιέργειας, ποὺ 
τοὺς προσφέρει μεγαλύτερη κινητικότητα καὶ περισσότερες ἐπιλογές, 
μὲ πρώτη αὐτὴν τῆς μετανάστευσης.

Στὴν παροῦσα συνάφεια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία –με πολὺ σημαντικὴ 
διαχρονικὴ παρουσία στὴν περιοχὴ καὶ μὲ μοναδικὴ ἀναγνώριση καὶ 
σεβασμὸ τῆς ἱστορίας, τῆς παρουσίας καὶ τοῦ θετικοῦ/συμφιλιωτικοῦ 
ρόλου της– φαίνεται τὸ ἴδιο ἀναποτελεσματική (ὄχι κατ� ἀνάγκην μὲ 
δική της εὐθύνη), ὅπως καὶ ἄλλες χριστιανικές Ἐκκλησίες, στὸ νὰ ἐργα
στεῖ πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ ἐμπολιτισμοῦ καὶ τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν 
χριστιανῶν στὶς τοπικὲς κοινωνίες, τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δι
καιωμάτων καὶ τῶν θρησκευτικῶν τοὺς ἐλευθεριῶν, καθὼς καὶ στὴν δι
εθνῆ ἀνάδειξη τῶν προβλημάτων τους, συμβάλλοντας ἀπ� τὴν σκοπιά 
της στὴν καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, ὁμόνοιας καὶ καταλλαγῆς 
μὲ στόχο τὴν εὐρύτερη εἰρήνευση τῆς περιοχῆς.

Στὸ πλαίσιο τῶν ποικίλων αὐτῶν προκλήσεων ἀναδύονται ἀπο
φασιστικῆς σημασίας ἐρωτήματα: Ποιὸς ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στὴν 
ἑδραίωση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης καὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης; 
Μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἕνα εἶδος «πολιτικῆς θεολογίας» ἤ «θεολογίας τῆς 
ἀπελευθέρωσης» σὲ ὀρθόδοξη προοπτικὴ; Πῶς συμβιβάζεται ἡ κα
θολικότητα καὶ οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴ μετατροπή της 
σὲ στοιχεῖο καὶ αἰτιατὸ τῆς ἐθνοπολιτισμικῆς ταυτότητας, ἢ ἀκόμη ἡ 
ταύτισή της μὲ κοινοτιστικά/τοπικιστικά πρότυπα καὶ μοντέλα; Πῶς θὰ 
μποροῦσε νὰ κατανοηθεῖ θεολογικὰ ἡ ἔννοια τῆς «ἱερῆς γεωγραφίας» 
καὶ μάλιστα τῶν «ἁγίων τόπων» καὶ ἡ πραγματικότητα τῆς «ἐκλογῆς» 
καὶ τοῦ «περιούσιου λαοῦ»; Γιατὶ ἡ κατοχή «ἀποκτηνώνει» τόσο τὸ 
δυνάστη ὅσο καὶ τὸ δυναστευόμενο; Πῶς δικαιολογεῖται θεολογικὰ ἡ 
ἀντίσταση καὶ τὶ θέση ἔχουν σὲ αὐτὴν τὴ συνάφεια ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον 
καὶ ἡ ἀγάπη τῶν ἐχθρῶν; Εἶναι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία τελικὰ ἀσύμβα
τη μὲ τὰ νεωτερικὰ μοντέλα ὀργάνωσης τοῦ βίου, τὸν πολιτικὸ φιλε
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λευθερισμό, τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ ἑτερότητα, τὴν ἀναβάθμιση 
τῆς θέσης τῶν γυναικῶν στὶς παραδοσιακές κοινωνίες; Πῶς ὀφείλει νὰ 
συμβάλει ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ θεολογία της στὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκο
νομικῆς κρίσης καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, καὶ ποιὰ στάση πρόκειται νὰ 
τηρήσει ἀπέναντι στὶς προκλήσεις ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς κατακτήσεις 
τῆς βιοτεχνολογίας καὶ βιοηθικῆς ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ ἀπὸ τὸ διογκούμενο 
παγκόσμιο μεταναστευτικὸ ρεῦμα ἀπὸ τὴν ἄλλη;

Μὲ τὴν προβληματικὴ αὐτὴ καὶ τὰ παραπάνω ἐνδεικτικὰ ἐρωτήματα 
θὰ ἀσχοληθεῖ ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν στὸ Διεθνὲς Συνέδριο 
ποὺ διοργανώνει στὶς 2022 Ἰουνίου 2011 στὸ Βόλο, ἀπὸ κοινοῦ μὲ 
τὸ πρόγραμμα: «Ἀλληλεγγύη μὲ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Παλαιστίνης 
καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς» τοῦ ΠΣΕ, μὲ θέμα: «Ζώντας τὴ χριστιανικὴ 
πίστη στὴν Παλαιστίνη καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή. Θεολογικὲς καὶ πολιτικὲς 
προκλήσεις σὲ ὀρθόδοξη καὶ οἰκουμενικὴ προοπτική». Παράλληλα ἡ 
Ἀκαδημία θὰ διοργανώσει κατὰ τὴν περίοδο ΜαρτίουΝοεμβρίου 2011 
σειρὰ ἐκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων καὶ βιβλιοπαρουσιάσεων 
μὲ θέματα ὅπως: «Ὀρθοδοξία καὶ πολιτικὴ θεολογία», «Οἰκονομικὴ 
κρίση, φτώχεια καὶ κοινωνικὴ δικαιοσύνη: Ὁ λόγος τῆς θεολογίας καὶ 
τῆς Ἐκκλησίας», «Θεολογικὲς προσωπογραφίες: Π. Ν. Τρεμπέλας: Με
ταξὺ παράδοσης καὶ ἀνανέωσης, μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ ἱεραποστολῆς», 
«Kαθ� ὁδὸν πρὸς τὸ καθ� ὁμοίωσιν: Ἡ θεολογικὴ καὶ ἀνθρωπολο
γικὴ προσφορὰ τῆς Elisabeth BehrSigel στὴν Ἐκκλησία», «Θεολογία 
καὶ Ἱστορία. Προβληματισμοὶ μὲ ἀφορμὴ σύγχρονες ἀνθρωπολογικὲς 
προκλήσεις», «Ἡ Διδασκαλία τῆς Οἰκουμενικῆς Θεολογίας στὸν 
Ὀρθόδοξο κόσμο», «Ἡ βιωματικὴ μάθηση ὡς ἐργαλεῖο γιὰ τὸ μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν: Ἀξιοποιώντας τεχνικὲς τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Δράμα
τος», «Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη... Ὅραμα καὶ αἴτημα γιὰ τοὺς λαοὺς καὶ τὶς 
χριστιανικὲς ἘκκλησίεςὈρθόδοξη Συμβολή», «Θεολογία Διαλεγόμε
νη: Τὸ ἔργο καὶ οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν», 
Ἡμερίδα γιὰ τὴν Βιοηθική, κ.ἄ.
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I™ Θεολογία Διαλεγόμενη: 
Τὸ ἔργο καὶ οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν 
Σπουδῶν
Εἰσηγητές:
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Καθηγητὴς Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητὴς Παιδαγωγικοῦ Τμήματος 
Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας
Θεόφιλος Αμπατζίδης, Master Θεολογίας ΑΠΘ, 
ὑπ. Διδάκτωρ Θεολογίας
Παναγιώτης Βολάκης, Master Ἁγιολογίας, 
ὑπ. Διδάκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Συντονίζει ἡ Κατερίνα ΖαχαράκηΠερνιρτζή, Θεολόγος
᾽Εκπαιδευτικός

Χαιρετίζουν: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης 
κ. Παύλος καὶ ὁ Συντονιστὴς τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν 
Σπουδῶν Δρ Παντελής Καλαϊτζίδης

Κοζάνη, Δεύτερα 4 Ἀπριλίου 2011, 7.00 μ.μ.
Καταφυγή «Βιβλιοφίλων»

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιεῖται σὲ συνεργασία μὲ τὸ περιοδικὸ 
Λειμωνάριον τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης

Ὀρθοδοξία καὶ Πολιτικὴ Θεολογία
Διάλεξη καὶ στρόγγυλη τράπεζα2

1
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Δρ Παντελής Καλαϊτζίδης, Συντονιστὴς Ἀκαδημίας 
Θεολογικῶν Σπουδῶν, Διδάσκων στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Ἐπισκέπτης Καθηγητὴς Ἰνστιτούτου Ἁγίου Σεργίου Παρισίων

Στη στρόγγυλη τράπεζα συμμετέχουν:
Θάνος Λίποβατς, Ὀμ. Καθηγητὴς Πολιτικῆς Ψυχολογίας 
Παντείου Πανεπιστημίου
Ηλίας Παπαγιαννόπουλος, Ἐπ. Καθηγητὴς Πολιτικῆς 
Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πειραιῶς
Δημήτριος Μόσχος, Λέκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἀθήνα, Σάββατο 9 Ἀπριλίου 2011, 10.00 π. μ. 
στὸ πατάρι τοῦ «Ἁρμοῦ»

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιεῖται σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἐκδόσεις 
«Ἁρμός».

Ἔρευνα στὰ Βλαστοκύτταρα: 
Ἠθικὸς καὶ Θεολογικὸς Προβληματισμὸς

Παρουσίαση τοῦ προγράμματος Βιοηθικῆς ποὺ πραγματο
ποιεῖται μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Τμήματος «Πίστη, Τεχνολογία 
καὶ Ἐπιστήμη» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ 
τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν.

Θεολογικὴ Σχολὴ Σόφιας Βουλγαρίας
Παρασκευὴ 13 Μαΐου 2011
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιεῖται μὲ τὴ συνεργασία τῆς Θεο
λογικῆς Σχολῆς Σόφιας καὶ τοῦ Βουλγαρικοῦ Κέντρου Βιοη
θικῆς.

Γιὰ τοὺς συμμετέχοντες, τὸν τόπο καὶ τὴν ὥρα τῆς ἐκδήλωσης 
βλ. www.acadimia.gr

3
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Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη... Ὅραμα καὶ αἴτημα γιὰ τοὺς λαοὺς 
καὶ τὶς χριστιανικὲς Ἐκκλησίες-Ὀρθόδοξη Συμβολὴ
Ἔκδοση τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν σὲ 
συνεργασία μὲ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «῎Ινδικτος», Ἀθήνα 2010

Τὸ βιβλίο παρουσιάζουν:
Σέβ. Μητροπολίτης Νιγηρίας κ. Ἀλέξανδρος 
Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ὀμ. Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχο
λογίας ΑΠΘ, Ὑπεύθυνη Ἕδρας UNESCO στὸ ΑΠΘ
Πέτρος Βασιλειάδης, Καθηγητὴς Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Προλόγισμα-Συντονισμός:
Στέλιος Τσομπανίδης, Ἐπ. Καθηγητὴς Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Ἑλένη ΚασσελούρηΧατζηβασιλειάδη, Διδάσκουσα στὸ Ἑλλη
νικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο, Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτις τῆς Ἀκα
δημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν 

Δευτέρα 9 Μαΐου 2011, 7:00 μ.μ., Θεολογικὴ Σχολὴ ΑΠΘ, 
Αἴθουσα Α

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Τμῆμα Θε
ολογίας ΑΠΘ.

4
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Ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν ἐγκαινιάζει ἀπὸ 
φέτος τὶς «Θεολογικὲς Προσωπογραφίες»
Σειρὰ θεολογικῶν συνεδρίων γιὰ τὶς σημαντικότερες 
μορφὲς τῆς νεοελληνικῆς θεολογίας, μὲ πρῶτο στὴ σειρὰ τὸ 
συνέδριο:

Παναγιώτης Τρεμπέλας:
Μεταξὺ παράδοσης καὶ ἀνανέωσης, μεταξὺ ἐπιστήμης 
καὶ ἱεραποστολῆς 

Ἀθήνα, Σάββατο 19 Μαρτίου 2011
Ε.Σ.Η.Ε.Α. Ἀκαδημίας 20
Ἔναρξη 9:00 π.μ.

Εἰσηγητές:
Ἀθανάσιος Κοτταδάκης, ΘεολόγοςΣυγγραφέας,
Πνευματικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ διαδρομὴ τοῦ Παναγιώτη Τρεμπέλα 

Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὀμ. Καθηγητὴς ΑΠΘ,
Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τοῦ Π. Τρεμπέλα καὶ οἱ σύγχρο-
νες ἀναζητήσεις τοῦ Ἱστορικοῦ Ἰησοῦ

Χρῆστος Καρακόλης, Ἐπ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Τὰ καινοδιαθηκικὰ ὑπομνήματα τοῦ Π. Τρεμπέλα

Σταῦρος Ζουμπουλάκης, Διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ Νέα Ἑστία, 
Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος «Ἄρτος Ζωῆς»,
Ὁ Π. Τρεμπέλας ὡς μεταφραστὴς τῶν βιβλικῶν κειμένων

1
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Παναγιώτης Καλαϊτζίδης, Δρ Θεολογίας, Καθηγητὴς Δ. Ε.,
Ὁ Π. Τρεμπέλας ὡς ἐκδότης λειτουργικῶν κειμένων. Μιὰ 
ἀξιολόγηση τοῦ ἔργου του

π. Δημήτριος Τζέρπος, Ἀν. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πα
νεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Ἡ συμβολὴ τοῦ Π. Ν. Τρεμπέλα στὴν ἀναζωπύρωση τῆς 
Λειτουργικῆς ζωῆς στὴν Ἑλλάδα

Γεώργιος Βλαντής, Master Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης,
Τὸ ἀπολογητικὸ ἔργο τοῦ Παναγιώτη Τρεμπέλα

π. Ἀντώνιος Πινακούλας, πτυχιοῦχος ΘεολογίαςΝομικῆς, 
ἐφημέριος Ι. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου,
Θεωρία καὶ πράξη τοῦ κηρύγματος στὸν Π. Τρεμπέλα

π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Δρ King�s College, Ἐπισκέπτης 
Καθηγητὴς Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου τοῦ Cambridge, ἐφημέριος ῾Ι. 
Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Ντράφι, ῾Ι. Μητροπόλεως Μεσογαίας,
Ἡ Δογματικὴ τοῦ Π. Ν. Τρεμπέλα

Παντελὴς Καλαϊτζίδης, Δρ Θ., Συντονιστὴς Ἀκαδημίας Θεολο
γικῶν Σπουδῶν, Διδάσκων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ἐπισκέπτης 
Καθηγητὴς Ἰνστιτούτου Ἁγίου Σεργίου Παρισίων,
Μυστικισμός, Ἀποφατισμός, Καταφατικὴ Θεολογία

Γεώργιος Γαλίτης, Ὀμ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Π. Τρεμπέλας: ὁ οἰκουμενικὸς διδάσκαλος

π. Εὐάγγελος Γκανάς, Θεολόγος, Ἠλεκτρολόγος Μηχανικὸς 
ΕΜΠ, Ἐφημέριος Ι. Ναοῦ Ἁγίου Μελετίου Ἀθηνῶν,
Παναγιώτης Τρεμπέλας: Ἡ σκιὰ τῆς ἐποχῆς πάνω στὸ ἔργο
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Ζώντας τὴν χριστιανικὴ πίστη στὴν Παλαιστίνη 
καὶ τὴ Μέση Ἀνατολὴ σήμερα: Θεολογικὲς καὶ πο-
λιτικὲς προκλήσεις σὲ ὀρθόδοξη καὶ οἰκουμενικὴ 
προοπτικὴ

Διεθνὲς Συνέδριο μὲ ταυτόχρονη μετάφραση στὰ ἑλλη-
νικά/ἀγγλικά
Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, Βόλος 20-22 Ἰουνίου 2011

Τὸ συνέδριο περιλαμβάνει τοὺς παρακάτω θεματικοὺς ἄξονες:
Α. Ζώντας ὡς χριστιανοὶ ὑπὸ κατοχὴ
Ἡ κατοχὴ ὡς ἁμαρτία: Ἀποκτηνώνοντας τὸ δυνάστη καὶ τὸ 
δυναστευόμενο 
Φονταμενταλιστική/χριστιανική σιωνιστικὴ ἑρμηνεία σχε
τικῶν βιβλικῶν ἀναφορῶν 
Ἡ «μετὰ τὸ ὁλοκαύτωμα θεολογία» καὶ οἱ συνέπειές της στὴ 
διαμάχη μεταξὺ Ἰσραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων 
Ὀρθόδοξες προσεγγίσεις γιὰ τὴ μὴ βίαιη ἀντίσταση
Ἡ «Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας» στὴν ὀρθόδοξη θεολογία 
Ἡ «ἐκλογὴ» καὶ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ: Μιὰ ὀρθόδοξη θεολογικὴ 
προσέγγιση 
Ὁ πλησίον καὶ ἡ ἀγάπη τῶν ἐχθρῶν 
Ἡ διακήρυξη KAIROS γιὰ τὴν Παλαιστίνη
Ἡ θέση τῆς Ἱερουσαλὴμ στὴν χριστιανικὴ θεολογία 

Β. Ἡ θέση τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ
Ἰθαγένεια, ἐκκοσμίκευση, δημοκρατία
Ἡ παρουσία τῶν χριστιανῶν στὸν ἀραβικὸ κόσμο: σὲ 
ἀναζήτηση «ρόλου»
Ἡ θέση τῶν γυναικῶν στὶς κοινωνίες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς 
Ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ θρησκευτικὴ ἐλευθερία
Μετανάστευση τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ: Νέα 
δεδομένα καὶ προκλήσεις

2
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Βίαιες τοπικὲς συγκρούσεις καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους γιὰ τοὺς 
χριστιανοὺς στὴ Μέση Ἀνατολὴ
Οἱ χριστιανοὶ στὴ Μέση Ἀνατολὴ: Ἀνάμεσα στὸ καθεστὼς 
προστασίας τῶν μειονοτήτων καὶ πλήρους ἰθαγένειας 
Ἡ πρόσφατη διεθνὴς ἀφύπνιση καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ θέση 
τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ: μεταξὺ ἀλληλεγγύης καὶ 
πολιτικῆς ἐκμετάλλευσης

Γ. Μάρτυρες ζωντανὴς ἐμπειρίας
Μαρτυρίες ἀπὸ τὸ Ἰράκ, τὴ Νοτιοανατολικὴ Τουρκία, τὸ 
Ἰσραὴλ καὶ τὴν Παλαιστίνη, τὴν Ἰορδανία, τὴν Αἴγυπτο, τὸ 
Λίβανο, τὴ Συρία

Στὸ συνέδριο συμμετέχουν μεταξὺ ἄλλων: 
π. Philip Le Masters (Ἱερέας τῆς Ὀρθόδοξης Ἀντιοχειανῆς Ἀρχιε
πισκοπῆς τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς, Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Κοινωνικῶν 
Ἐπιστημῶν καὶ Θρησκείας, McMurry University, ΗΠΑ)
Vivian Fahmy (Coptic Center for Social Studies, Κάιρο)
Nicolas AbuMrad (Ἐπ. Καθηγητὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθόδοξης 
Θεολογίας «Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός» τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ 
Balamand, Λίβανος)
Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη (Λέκτωρ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ 
Κοινωνικῆς Θεολογίας ΑΠΘ)
π. Jamal Khader (Καθηγητὴς Πανεπιστημίου τῆς Βηθλεέμ, Μέλος 
τῆς Κίνησης KAIROS, Παλαιστίνη)
Ἑλένη ΚασσελούρηΧατζηβασιλειάδη (Διδάσκουσα στὸ Ἑλλη
νικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο, Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτις Ἀκαδημίας 
Θεολογικῶν Σπουδῶν)
Assaad Elias Kattan (Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Θρησκευτικῶν 
Σπουδῶν καὶ Καθηγητὴς στὴν ἕδρα Ὀρθόδοξης Θεολογίας στὸ 
Πανεπιστήμιο τοῦ Műnster, Γερμανία)
Elizabeth Prodromou (Ἐπ. Καθηγήτρια στὸ Boston University, 
Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀμερικανικῆς Γερουσίας γιὰ τὶς θρησκευ
τικὲς ἐλευθερίες στὴν ὑφήλιο)
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Δρ Tarek Mitri, (πρ. Ὑπουργὸς τῆς Κυβέρνησης τοῦ Λιβάνου)
J.F. Colosimo (Καθηγητὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Ὀρθόδοξης Θεολογίας 
Ἅγιος Σέργιος, Παρίσι)
Δρ Mary Michael (Πρόεδρος τῆς Near East School of Theology, 
Βηρυτός)
Σταῦρος Ζουμπουλάκης (Διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ Νέα Ἑστία, 
Πρόεδρος ΔΣ τοῦ Ἱδρύματος «Ἄρτος Ζωῆς») κ. ἅ.

Τὸ συνέδριο διοργανώνεται ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ πρόγραμμα 
«Ἀλληλεγγύη μὲ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Παλαιστίνης καὶ τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Ἔναρξη: Δευτέρα 20 Ἰουνίου 2011, 9.00 π. μ.

Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴ Γραμματεία 
τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τηλ. 24210-93551, 
93553, 93573 e-mail: info@acadimia.gr

ΠΕρίοΔοΣ ΣΕΠΤΕΜΒρίου - ΔΕΚΕΜΒρίου 2011

Kαθ� ὁδὸν πρὸς τὸ καθ� ὁμοίωσιν: Ἡ θεολογικὴ 
καὶ ἀνθρωπολογικὴ προσφορὰ τῆς Elisabeth Behr-
Sigel στὴν Ἐκκλησία
31 Αὐγούστου-3 Σεπτεμβρίου 2011
Διεθνὲς Συνέδριο, Centre St. Thomas, Στρασβοῦργο, Γαλλία

Τὸ Συνέδριο ὀργανώνεται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο 
Οἰκουμενικῶν Ἐρευνῶν (Στρασβοῦργο), τὴν Ἐπιτροπή «Πίστις 
καὶ Τάξις» καὶ τὸ Πρόγραμμα «Γυναῖκες στήν Ἐκκλησία καὶ 
τὴν Κοινωνία» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Ὁμιλητές/ὁμιλήτριες: 
Δρ Kyriaki KaridoyannisFitzerald, Δρ Elisabeth Parmenti ParmentiParmenti
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er, Olga Lossky, Δρ Antoine Arjakovsky, π. Michel Evdoki EvdokiEvdoki
mov, Δρ Valerie Karras, Δρ Maria McDowell, Teva Regule, 
Δρ Sarah Hinlicky Wilson, Amal Dibo, κ.ἄ.
Συντονίστριες: 
Δρ Fulata Moyo, Δρ Tamara Grdzelidge, Δρ Ελένη Κασσε
λούρηΧατζηβασιλειάδη, Δρ Sarah Hinlicky Wilson

Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς τὸ Μάιο 2011 
στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν 
www.acadimia.gr, e-mail: info@acadimia.gr

οἰκονομικὴ κρίση, φτώχεια καὶ κοινωνικὴ δικαι-
οσύνη: Ὁ λόγος τῆς θεολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας

Νοέμβριος 2011, Βόλος, Συνεδριακὸ Θεσσαλίας

Γιὰ λεπτομέρειες βλ. τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἀκαδημίας Θε-
ολογικῶν Σπουδῶν.
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IAἩ Διδασκαλία τῆς οἰκουμενικῆς Θεολογίας στὸν 
Ὀρθόδοξο κόσμο
Προπαρασκευαστικὴ συνάντηση ἐργασίας γιὰ τὴν ἔκδοση 
συλλογικοῦ τόμου, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πρόγραμμα Οἰκου
μενικῆς Θεολογικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΠΣΕ καὶ Ὀρθόδοξα 
Ἱδρύματα καὶ Ἰνστιτοῦτα

Ἡ ἡμερομηνία τοῦ σεμιναρίου θὰ ἀνακοινωθεῖ προσεχῶς

Ἡ βιωματικὴ μάθηση ὡς ἐργαλεῖο γιὰ τὸ μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν: Ἀξιοποιώντας τεχνικὲς τοῦ 
Ἐκπαιδευτικοῦ Δράματος
Προγράμματα ἐπιμόρφωσης θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν ὑπὸ 
τὴν αἰγίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου 
Περιορισμένος ἀριθμὸς συμμετεχόντων. Θὰ τηρηθεῖ σειρὰ 
προτεραιότητας 

᾽Επιμορφωτές:
Απόστολος Μπάρλος, Master Θεολογίας ΑΠΘ, Διευθυντὴς Σχο Θεολογίας ΑΠΘ, Διευθυντὴς Σχο
λείου Δεύτερης Εὐκαιρίας Λάρισας, Συγγραφέας σχολικοῦ ἐγχει
ριδίου Θρησκευτικῶν  Β΄ Γυμνασίου
Βάσω Γώγου, ΘεολόγοςΦιλόλογος, Ἐκπαιδευτικὸς Πολιτισμικῆς 
καὶ Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς στὸ Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας Λάρισας

1
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3 Θεολογία καὶ Ἱστορία. Προβληματισμοὶ μὲ ἀφορμὴ 
σύγχρονες ἀνθρωπολογικὲς προκλήσεις
Σεμινάριο καὶ στρόγγυλη τράπεζα

Κύριος εἰσηγητής:
Κωνσταντίνος Αγόρας, Ἐπ. Καθηγητὴς Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πα
νεπιστημίου

στὴ στρόγγυλη τράπεζα συμμετέχουν:
Μάριος Μπέγζος, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν
Ιωάννης Κουρεμπελές, Ἀν. Καθηγητὴς Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Χαράλαμπος Βέντης, Δρ Θ., Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης τῆς 
Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν

Συνεδριακό Θεσσαλίας, Σάββατο 28 Μαΐου 2011, ἔναρ-
ξη  10.00 π.μ.

Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴ Γραμματεία 
τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν
τηλ. 24210-93551, 93573, e-mail: info@acadimia.gr

ΕΚΔΗΛώΣΕίΣ ΠΕρίοΔου ΣΕΠΤΕΜΒρίου -
ΔΕΚΕΜΒρίου 2010

Ἡ ἱστορία μιᾶς εἰκόνας: ἡ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς

῾Ομιλία τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου Νικολάου Ozoline, Καθη
γητή ὀρθόδοξης εἰκονολογίας στὸ ᾽Ινστιτοῦτο τοῦ ῾Αγίου Σεργίου 
(Παρίσι)

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Νέας Ἰωνίας
4 οκτωβρίου 2010, 7:00 μ. μ.

1
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Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε σὲ συνεργασία μὲ τὴ Σχολὴ 
Ἁγιογραφίας «Διὰ χειρός» τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Δημη
τριάδος στὸ πλαίσιο τῶν ἐγκαινίων τῆς 11ης ἔκθεσης τῶν 
ἔργων τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας.

Μπροστὰ στὸ σύγχρονο αἴτημα τῆς θρησκευτικῆς 
μόρφωσης τῶν μαθητῶν: διευρύνουμε τὶς διδα-
κτικὲς προοπτικὲς

22-24 Ὀκτωβρίου 2010, Βελβενδὸς Κοζάνης (ἐγκα-
ταστάσεις τοῦ Κ.Π.Ε.)

᾽Επιμορφωτές:
Πηγή Καζλάρη, πρ. Σχολικὴ Σύμβουλος Θεολόγων, Συγγραφέας 
σχολικοῦ ἐγχειριδίου Θρησκευτικῶν Ά  Γυμνασίου
Απόστολος Μπάρλος, Master Θεολογίας ΑΠΘ, Διευθυντὴς 
Σχολείου Δεύτερης Εὐκαιρίας Λάρισας, Συγγραφέας σχολικοῦ 
ἐγχειριδίου Θρησκευτικῶν Β́  Γυμνασίου
Βάσω Γώγου, ΘεολόγοςΦιλόλογος, Ἐκπαιδευτικὸς Πολιτισμικῆς 
καὶ Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς στὸ Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας Λάρισας

Ἡ βιωματικὴ μάθηση στὰ Θρησκευτικά

Ἡμερίδα ἐπιμόρφωσης θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν ποὺ δι
οργάνωσε ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν σὲ συνεργασία 
μὲ τὴν Ἕνωση Θεολόγων Ἠμαθίας ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ι. Μη
τροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας.

Βέροια, Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011 10.00 π.μ.-5.00 μ.μ.

2

3
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H  Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν λειτουργεῖ ὡς ἕνα ἀνοιχτὸ 
ἐργαστήρι σκέψης καὶ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴ διανόη

ση καὶ τὴν κοινωνία, δίχως ἀμυντικὰ ἀντανακλαστικὰ ἢ ἀπολογητικὴ 
διάθεση, ὀργανώνοντας μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ἀνοιχτοῦ πανεπιστημίου 
ἐτήσιους θεματικοὺς κύκλους σπουδῶν, διεθνῆ σεμινάρια, συνέδρια 
καὶ ἐκδόσεις. Πάγια ἐπιδίωξη τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν 
στάθηκε ἡ συνεργασία καὶ ἡ σύμπραξη μὲ ἄλλους φορεῖς, ἡ ἀπὸ κοι
νοῦ συζήτηση, μὲ πνεῦμα σεβασμοῦ στὴν ἑτερότητα τοῦ καθενός, τῶν 
μεγάλων προβλημάτων τοῦ καιροῦ μας. Ἔτσι ἡ Ἀκαδημία συνεργάστη
κε μὲ φορεῖς ὅπως τὸ Boston Theological Institute, τὸ Γαλλικὸ Ἰνστι
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τοῦτο Ἀθηνῶν, τὸ Drury University, τὸ Τμῆμα 
Θεολογίας ΑΠΘ, τὸ Τμῆμα Ὀρθοδόξου Θε
ολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, τὴ 
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Χα
ϊδελβέργης, τὸ Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ 
Bossey καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλη
σιῶν, τὴν Ἑταιρεία Ἀνατολικῶν Λειτουργικῶν 
Σπουδῶν (SOL), τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ 
Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου BabesBolyai (Cluj
Napoca, Ρουμανία) καὶ τὸ Κέντρο Βιοηθικῆς 
τοῦ ἴδιου Πανεπιστημίου, τὸ Τμῆμα Ἱστορίας
Ἀρχαιολογίας καὶ Κοινωνικῆς Ἀνθρωπο
λογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τὴν 
Ἕδρα Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπι
στημίου Műnster (Γερμανία), τὸ Πρόγραμ
μα Ὀρθοδόξων Σπουδῶν τοῦ Fordham 
University (Νέα Ὑόρκη), τὸ Ρουμανικὸ Ἰνστι
τοῦτο Διορθοδόξων, Διαχριστιανικῶν καὶ 
Διαθρησκειακῶν Σπουδῶν (ClujNapoca), τὸ 
Ὀρθόδοξο Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου 
(Παρίσι), τὸ Οἰκουμενικὸ Κέντρο καὶ τὸ περι
οδικὸ Istina, τὸ γαλλικὸ ὀρθόδοξο περιοδικὸ 
Contacts, τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, τὴ Δια
κοινοβουλευτικὴ Συνέλευση Ὀρθοδοξίας, τὸν 
Σύνδεσμο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν Εὐρώπης, 
τὸ Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς 
(MECC), τὸ Οἰκουμενικὸ Συμβούλιο Νέων τῆς 
Εὐρώπης (EYCE), τὴν Παγκόσμια Φοιτητικὴ 
Χριστιανικὴ Ὁμοσ πονδία (WSCF), τὸ Εὐρω
παϊκὸ Μουσουλμανικὸ Φόρουμ Νεανικῶν 
καὶ Φοιτητικῶν Ὀργανώσεων (FEMYSO), 
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τικὸ Κέντρο Ἱστορίας Βόλου, τὴ Σχολὴ Ἁγιο
γραφίας «Διὰ Χειρός», τὴν γαλλόφωνη ἱστο
σελίδα ὀρθόδοξης πληροφόρησης www.
orthodoxie.com, τὴν ἐφημερίδα Ἡ Θεσσαλία 
τοῦ Βόλου, τὸ κορυφαῖο περιοδικὸ σπουδῆς 
στὴ λογοτεχνία Νέα Ἑστία, τὸ θεολογικὸ 
περιοδικὸ Σύναξη, τὰ περιοδικὰ Ἀναλόγιον 
καὶ Λειμωνάριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κοζάνης, τὶς ἐκδόσεις Καστανιώτης, Ἁρμός, 
Ἴνδικτος καὶ Ἑστία, καθιστώντας ἔτσι τὸ 
Βόλο καὶ τὴ Μητρόπολη Δημητριάδος τόπο 
συνάντησης καὶ διαλόγου.

Κατὰ τὰ παρελθόντα ἀκαδημαϊκὰ ἔτη ἡ 
Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν μελέτη
σε θέματα ὅπως: «Ἡ Ὀρθοδοξία στὸν 
21ο αἰώνα», «Ἐκκλησία καὶ Πολιτισμός», 
«Ἐκκλησία καὶ Ἐσχατολογία», «Ὀρθοδοξία 
καὶ Νεωτερικότητα», «Ἰσλὰμ καὶ Φονταμε
νταλισμόςὈρθοδοξία καὶ Παγκοσμιοποίη
ση», «Ὀρθοδοξία καὶ Ἑτερότητα», «Φύλο 
καὶ Θρησκεία – Ἡ θέση τῆς γυναίκας στὴν 
Ἐκκλησία», «Γυναῖκες καὶ θρησκεῖες: τὸ πρό
βλημα τῆς βίας καὶ τοῦ φονταμενταλισμοῦ», 
«Θεολογία καὶ Λογοτεχνία», «Θεολογία 
καὶ σύγχρονη Ναοδομία», «Ὁ Νέος Συνα
ξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», «Ἡ 
θεολογία τῆς εἰρήνης στὴν Ὀρθοδοξία», 
«Βιβλικὴ θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης, Πα
τερικὴ θεολογία καὶ οἱ ἀμφιθυμίες τῆς Νε
ωτερικότητας», «Ὀρθοδοξία καὶ Παιδεία. 
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Τὰ Θρησκευτικὰ ὡς μάθημα ταυτότητας καὶ 
πολιτισμοῦ», «Ὀρθοδοξία καὶ Πολυπολιτι
σμικότητα», «Ἡ συμμετοχὴ τῶν λαϊκῶν στὴ 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας», «Ἀναταράξεις στὴ με
ταπολεμικὴ θεολογία. Ἡ θεολογία τοῦ �60», 
«Κράτος καὶ Ἐκκλησία», «Ὀρθοδοξία καὶ 
ἸσλάμΤὸ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη», «Ὀρθοδο
ξία, παράδοση καὶ Ἱστορία», «Wittgenstein 
καὶ ἀποφατικὴ θεολογία», «Συγχώρηση, Κα
ταλλαγὴ καὶ Εἰρήνη», «Εὐχαριστία, Ἐκκλησία, 
Κόσμος», «Ἡ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων 
γυναικῶν στὴν Οἰκουμενικὴ κίνηση», «Νε
οπατερικὴ σύνθεση ἤ “Μεταπατερικὴ“ θεο
λογία: τὸ αἴτημα τῆς θεολογίας τῆς συνάφει
ας στὴν Ὀρθοδοξία», «Ἡ θέση τῆς θρησκείας 
στὸ δη μόσιο χῶρο», «Ζητήματα μεταρρύθμι
σης καὶ ἀνανέωσης στὴν Ὀρθοδοξία», 
«Πρόσφυγες, Μετανάστες καὶ Ἐκκλησία», 
«Μεταμορ φώσεις τοῦ Ἑλληνοχριστιανισμοῦ 
19ος20ος αἰώνας», κ.ἅ.

Καρπὸς τῆς παραπάνω προσπάθειας εἶναι 
ἡ ἔκδοση καὶ κυκλοφορία ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία 
τῶν τίτλων: Ἐκκλησία καὶ Ἐσχατολογία στὶς 
ἐκδόσεις Καστανιώτη (2003), Ἰσλὰμ καὶ Φο
νταμενταλισμόςὈρθοδοξία καὶ Παγκοσμιο
ποίηση, Φύλο καὶ Θρησκεία – Ἡ θέση τῆς γυ
ναίκας στὴν Ἐκκλησία, στὶς ἐκδόσεις Ἴνδικτος 
(2004), Θρησκεία καὶ Λογοτεχνία (Α', Β' καὶ 
Γ' μέρος) στὸ περιοδικὸ Νέα Ἑστία (Μάρτι
ος 2004, Μάρτιος 2005 καὶ Σεπτέμβριος 
2009 ἀντίστοιχα), Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία 
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στὸν 21ο αἰώνα (τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Διοκλείας Κάλλιστου Ware), 
στὶς ἐκδόσεις Ἴνδικτος (2005), Ὀρθοδοξία 
καὶ Νεωτερικότητα. Προλεγόμενα (τοῦ Πα
ντελῆ Καλαϊτζίδη, μεταφρασμένο ἤδη στὰ 
ρουμανικὰ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις EIKON), καθὼς 
καὶ τὸν ὁμώνυμο συλλογικὸ τόμο ἀπὸ τὶς 
ἐκδόσεις Ἴνδικτος (2007), Ἀναταράξεις στὴ 
μεταπολεμικὴ θεολογία. Ἡ «θεολογία τοῦ 
�60» (Ἴνδικτος, 2009), Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη... 
Ὅραμα καὶ αἴτημα γιὰ τοὺς λαοὺς καὶ τὶς 
χριστιανικὲς ἘκκλησίεςὈρθόδοξη Συμβολή, 
(Ἴνδικτος, 2010), Ἐκ κλησία καὶ Πολιτισμὸς 
στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ θεολογία (στὰ γαλ
λικά, στὸ τεῦχος ἸανουαρίουΜαρτίου 2010 
τοῦ περιοδικοῦ Istina), Βιβλικὴ Θεολογία τῆς 
Ἀπελευθέρωσης, Πατερικὴ Θεολογία καὶ 
ἀμφισημίες τῆς νεωτερικότητας σὲ ὀρθόδο
ξη καὶ οἰκουμενικὴ προοπτική (Ἴνδικτος, 
2011), Orthodox Women in the Ecumenical 
Movement. Past, Present, Future (WCC 
PublicationsVolos Academy, 2011), ἐνῶ στὴ 
συνέχεια ἀναμένεται καὶ ἡ ἔκδοση τῶν λοιπῶν 
τόμων μὲ τίς ἐργασίες τῆς Ἀκαδημίας κατὰ τὰ 
παρελθόντα ἔτη καὶ μὲ θέματα ὅπως: Ὀρθο
δοξία καὶ Πολυπολιτισμικότητα, Ἐκκλησία καὶ 
Πολιτισμός, Νεοπατερικὴ σύνθεση ἤ «Μετα
πατερικὴ θεολογία: τὸ αἴτημα τῆς θεολογίας 
τῆς συνάφειας στὴν Ὀρθοδοξία, Ἡ συμμε
τοχὴ τῶν λαϊκῶν στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, 
Κράτος καὶ Ἐκκλησία», κ.ἅ. 
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Γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 201011, ἡ Ἀκα
δημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, συνεχίζοντας 
τὴν παράδοση τῶν ἐπίκαιρων ἀλλὰ καὶ ὑψη
λοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου διοργανώσεων 
ποὺ ἔχει καθιερώσει, διοργανώνει μεγάλο 
διεθνὲς συνέδριο μὲ θέμα: «Ζώντας τὴν χρι
στιανικὴ πίστη στὴν Παλαιστίνη καὶ τὴ Μέση 
Ἀνατολὴ σήμερα: Θεολογικές καὶ πολιτικὲς 
προκλήσεις σὲ ὀρθόδοξη καὶ οἰκουμενικὴ 
προοπτική». Πρόκειται γιὰ ἕνα θέμα ζωτικῆς 
σημασίας γιὰ τὸ μέλλον τῶν χριστιανῶν στὶς 
περιοχὲς αὐτές. Ἐπίσης ἡ Ἀκαδημία Θεολο
γικῶν Σπουδῶν ἐγκαινιάζει ἀπὸ τὸ τρέχον 
ἀκαδημαϊκὸ ἔτος, μιὰ σειρὰ θεολογικῶν συ
νεδρίων μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Θεολογικὲς 
Προσωπογραφίες», μὲ σκοπὸ τὴ νηφάλια 
μελέτη τοῦ ἔργου καὶ τῆς προσφορᾶς τῶν 
σημαντικότερων μορφῶν τῆς νεοελληνικῆς 
θεολογίας. Πρῶτο στὴ σειρὰ διοργανώνε
ται τὸ συνέδριο: «Παναγιώτης Τρεμπέλας: 
Μεταξὺ παράδοσης καὶ ἀνανέωσης, μεταξὺ 
ἐπιστήμης καὶ ἱεραποστολῆς», ἐνῶ τὰ ἑπόμε
να χρόνια, σὺν Θεῶ, θὰ ἀκολουθήσουν καὶ 
ἄλλα συνέδρια ἀφιερωμένα σὲ σπουδαῖες 
μορφὲς τῆς ἑλληνικῆς θεολογίας τοῦ 20ου 
αἰώνα ὅπως ὁ Νίκος Νησιώτης, ὁ Ἁμίλκας 
Ἀλιβιζάτος, ὁ Ἰωάννης Καρμίρης, ὁ π. Ἰωάν
νης Ρωμανίδης, ὁ Νίκος Ματσούκας, κ.ἅ. 
Παράλληλα ἔχουν προγραμματιστεῖ διάφο
ρα ἐπιμέρους συνέδρια, σεμινάρια, ἡμερίδες, 
βιβλιοπαρουσιάσεις καὶ ἐπιμορφωτικὰ σε
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ολογία Διαλεγόμενη: Τὸ ἔργο καὶ οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἀκαδημίας Θεολο
γικῶν Σπουδῶν», «Ὀρθοδοξία καὶ Πολιτικὴ Θεολογία», «Θεολογία 
καὶ Ἱστορία. Προβληματισμοὶ μὲ ἀφορμὴ σύγχρονες ἀνθρωπολογικὲς 
προκλήσεις», «Ἔρευνα στὰ Βλαστοκύτταρα: Ἠθικὸς καὶ Θεολογικὸς 
προβληματισμός», «Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. Ὅραμα καὶ αἴτημα γιὰ τοὺς λα
οὺς καὶ τὶς χριστιανικὲς ἘκκλησίεςὈρθόδοξη Συμβολή», «Οἰκονομικὴ 
κρίση, φτώχεια καὶ κοινωνικὴ δικαιοσύνη: Ὁ λόγος τῆς θεολογίας καὶ 
τῆς Ἐκκλησίας», «Καθ� ὁδὸν πρὸς τὸ καθ� ὁμοίωσιν: Ἡ θεολογικὴ καὶ 
ἀνθρωπολογικὴ προσφορὰ τῆς Elisabeth BehrSigel στὴν Ἐκκλησία», 
«Ἡ Διδασκαλία τῆς Οἰκουμενικῆς Θεολογίας στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο», 
ἐνῶ γιὰ 5η συνεχῆ φορὰ προετοιμάζει ἐπιμορφωτικὸ σεμινάριο γιὰ τοὺς 
θεολόγους τῆς Δ. Ε. μὲ θέμα: «Ἡ βιωματικὴ μάθηση ὡς ἐργαλεῖο γιὰ τὸ 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: Ἀξιοποιώντας τεχνικὲς τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 
δράματος».

Τέλος, ἡ ῾Ι. Μητρόπολη Δημητριάδος, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀκα
δημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, ἔχουν δημιουργήσει στὸ διαδίκτυο 
Ὀρθόδοξη ψηφιακὴ θεολογικὴ βιβλιοθήκη (www.imdlibrary.gr), μὲ 
ἐλεύθερη πρόσβαση σὲ βιβλία, ἐπιστημονικὰ θεολογικὰ περιοδικά, 
συλλογικοὺς τόμους, ἐπετηρίδες, μονογραφίες καὶ θεολογικὰ δοκίμια, 
μὲ περιλήψεις τῶν ἔργων αὐτῶν στὰ ἑλληνικά, ἀγγλικὰ καὶ ἐντὸς ὀλίγου 
καὶ στὰ γαλλικά, καὶ μὲ συνδέσεις (links) μὲ ἄλλες διαδικτυακὲς βιβλι
οθῆκες καὶ ἱστοσελίδες.
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μητροπολιτου Διοκλειασ καλλιστου Ware, 
η ορθοΔοξη θεολογια στον 21ο αιωνα

\EÓá ÙeÓ 20 e ·åÒÓ· Ùe ÚˆÙ·Ú¯ÈÎe Úfi‚ÏËÌ· ÙÉ˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜ 
qÙ·Ó Ùe âÎÎÏËÛÈÔÏÔÁÈÎfi, Ùe Úfi‚ÏËÌ· ÙÉ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·d 
ÙÉ˜ Ê‡ÛË˜ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜, ÙeÓ 21Ô ·åÒÓ· –ñe Ùe ÎÚ¿ÙÔ˜ 
ÙáÓ Ù·¯‡Ù·ÙˆÓ Î·d Ú·Á‰·›ˆÓ âÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙe Â‰›Ô ÙÉ˜ 
‚ÈÔÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙÉ˜ ÁÂÓÂÙÈÎÉ˜ ÌË¯·ÓÈÎÉ˜ Î·d ÙÉ˜ ÏË
ÚÔÊÔÚÈÎÉ˜– Ùe Úfi‚ÏËÌ· Ôf Î·ÙÂÍÔ¯cÓ ıa à·Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ 
ÙcÓ çÚıfi‰ÔÍË ıÂÔÏÔÁ›· ıa ÂrÓ·È Ùe àÓıÚˆÔÏÔÁÈÎfi.

ισλαμ και Φονταμενταλισμοσ – ορθοΔοξια και 
παγκοσμιοποιηση (συλλογικο)

 

^H ‰Ú¿ÛË ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÎÔÜ \IÛÏaÌ Î·d Ôî àÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÔÏÏáÓ 
çÚıfi‰ÔÍˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ öÓ·ÓÙÈ ÙÉ˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜, 
ÌÄ˜ Î¿ÓÔ˘Ó Óa ÛÎÂÊÙÔÜÌÂ ¬ÙÈ ·Úa Ùd˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎb˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ 
ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ì \OÚıÔ‰ÔÍ›· ¬ÛÔ Î·d Ùe \IÛÏ¿Ì, Ôf àÓ
ÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ùe ‰›ÏËÌÌ· «ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÌe˜ j 
·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË;», ÛÙcÓ ÔéÛ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Óa ÌcÓ ö¯Ô˘Ó 
âÈÏ‡ÛÂÈ (ÁÈa ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ ì Î¿ıÂ ÏÂ˘Ú¿) Ùe 
˙‹ÙËÌ· ÙÉ˜ Û¯¤ÛË˜ ÙÔ˘˜ Ìb Ùc ÓÂˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·.

Φυλο και θρησκεια – η θεση τησ γυναικασ 
στην εκκλησια (συλλογικο)

 

MÈa ÛÔ‚·Úc ıÂÔÏÔÁÈÎc ÛÔ˘‰‹ –Î·d âÓ ÔÏÏÔÖ˜ 
·éÙÔÎÚÈÙÈÎc Û˘˙‹ÙËÛË– ÁÈa Ùe ¬ÏÔ Ê¿ÛÌ· ÙÉ˜ ÛÙ¿ÛË˜ 
ÙÉ˜ çÚıfi‰ÔÍË˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜ Î·d ·Ú¿‰ÔÛË˜ ÛÙe ÎÚ›ÛÈÌÔ 
ı¤Ì· ÙÉ˜ ı¤ÛË˜ ÙÉ˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙcÓ \EÎÎÏËÛ›·: àe Ùc 
ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎc àÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·d ñ¤Ú‚·ÛË ÙáÓ Î¿ıÂ 
ÌÔÚÊÉ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ (ôÚ· Î·d ·éÙáÓ Ìb ‚¿ÛË Ùe Ê‡ÏÔ) 
≤ˆ˜ ÙcÓ ñÔÙ›ÌËÛË Î·d ÙcÓ îÂÚ·Ú¯ÈÎc ñ·ÁˆÁc ÙÉ˜ 
Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙeÓ ôÓ‰Ú·.

\Ae Ùd˜ âÎ‰fiÛÂÈ˜ òIÓ‰ÈÎÙÔ˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔÜÓ:
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και επι γησ ειρηνη... οραμα και αιτημα για 
τουσ λαουσ και τισ χριστιανικεσ εκκλησιεσ 
σημερα-ορθοΔοξη συμβολη (συλλογικο)

Ὁ συλλογικὸς αὐτὸς τόμος, μὲ κείμενα ἡμερίδας ποὺ δι
οργανώθηκε τὸ 2009 στὸ Βόλο μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόγραμ
μα τοῦ ΠΣΕ «Δεκαετία γιὰ τὴν Ὑπέρβαση τῆς Βίας» 
καὶ ἐνόψει τῆς «Διεθνοῦς Οἰκουμενικῆς Διάσκεψης 
γιὰ τὴν Εἰρήνη» ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Μάιο τοῦ 
2011 στὸ Kingston τῆς Τζαμάικα, ἀναδεικνύει τὴν ἀνα
γκαιότητα συμβολῆς τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας στὴ δι
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2. προλεγομενα: παντελη καλαϊτζιΔη

^H \OÚıÔ‰ÔÍ›· ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ ÚdÓ Ùc ÓÂˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·; òE¯ÂÈ 
àÔ‰Â¯ÙÂÖ ì \OÚıÔ‰ÔÍ›· Ùe ÎÂÎÙËÌ¤ÓÔ ÙÉ˜ ÓÂˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ 
Î·d Ùd˜ Û˘Ó¤ÂÈ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙe  ÎÔÈÓˆÓÈÎe Î·d ÔÏÈÙÈÛÌÈÎe Â‰›Ô; 
ErÓ·È Û˘Ì‚·Ùa Ùa ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Ìb Ùe çÚıfi‰ÔÍÔ 
qıÔ˜, Î·d Ûb ÔÈe ‚·ıÌe ì àÓ¿‰˘ÛË ÙÔÜ ñÔ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ 
·Ú·¤ÌÂÈ ñÔ¯ÚÂˆÙÈÎa ÛÙcÓ àÙÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·d ÙcÓ 
àÎ‡ÚˆÛË ÙáÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÓ›·˜; \OÚıÔ‰ÔÍ›· Î·d 
¢È·ÊˆÙÈÛÌe  ̃ÂrÓ·È Î·Ù’ àÓ¿ÁÎËÓ ÌÂÁ¤ıË àÏÏËÏÔ·ÔÎÏÂÈfiÌÂÓ·; 
¶ÔÈe˜ ï ÏfiÁÔ˜ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙcÓ âÔ¯c ÙÉ˜ ÌÂÙ·
ÓÂˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ Î·d ÙÉ˜ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜; T› ÂrÓ·È 
âÓ Ù¤ÏÂÈ ì \OÚıÔ‰ÔÍ›·: ıÚËÛÎÂ›· ÙÔÜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·d 
àÁÒÓ·˜ ÁÈa Ùc ‰È·Ù‹ÚËÛË «îÛÙÔÚÈÎáÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ» j 
ÚfiÙ·ÛË ˙ˆÉ˜ ÁÈa Ùe ·ÚeÓ Î·d Ùe Ì¤ÏÏÔÓ;

αναταραξεισ στη μεταπολεμικη θεολογια – 
η «θεολογια του ᾽60» (συλλογικο)

¶Ú·ÎÙÈÎa ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÁÈa Ùc «£ÂÔÏÔÁ›· ÙÔÜ ’60» Ôf 
‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ ÛÙeÓ BfiÏÔ Ùe 2005 àe ÙcÓ \AÎ·‰ËÌ›· 
£ÂÔÏÔÁÈÎáÓ ™Ô˘‰áÓ Î·d Ùe ÂÚÈÔ‰ÈÎe ™‡Ó·ÍË. Mb ÙeÓ 
Û˘ÏÏÔÁÈÎe ·éÙe ÙfiÌÔ âÈ¯ÂÈÚÂÖÙ·È, ÁÈa ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÌÈa 
ÔÏ˘Â›Â‰Ë, Û˘ÓıÂÙÈÎc àÏÏa Î·d ÎÚÈÙÈÎc àÍÈÔÏfiÁËÛË 
ÙÉ˜ ÚÔÛÊÔÚÄ˜ Î·d ÙáÓ àÓ·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÌÈÄ˜ ïÏfiÎÏËÚË˜ 
ıÂÔÏÔÁÈÎÉ˜ ÁÂÓÈÄ˜ Ôf ÛÊÚ¿ÁÈÛÂ ÙcÓ ÔÚÂ›· ÙÉ˜ Û‡Á
¯ÚÔÓË˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜ ÛÙcÓ ^EÏÏ¿‰·.  
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αμόρφωση ἑνὸς πολιτισμοῦ εἰρήνης. Ἡ συμβολὴ αὐτὴ 
δὲν ἐπιτρέπεται νὰ περιορισθεῖ σὲ ἁπλὴ περιγραφὴ καὶ 
ἐξωτερικὴ ἑρμηνεία τῶν φαινομένων. Ἡ ὀρθόδοξη θεο
λογία μὲ παρρησία, προφητικὸ ὅραμα καὶ λόγο ὀφείλει 
νὰ προσφέρει τρόπους μεταμόρφωσης τοῦ αἰσθητοῦ 
καὶ ἐνατένισης καὶ πρόγευσης τοῦ ὑπεραισθητοῦ.

βιβλικη θεολογια τησ απελευθερωσησ, πατε-
ρικη θεολογια και οι αμΦισημιεσ τησ νεωτερι-
κοτητασ σε ορθοΔοξη και οικουμενικη προ-
οπτικη (συλλογικο)

Ὁ συλλογικὸς αὐτὸς τόμος στηρίζεται σὲ σεμινάριο 
ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν 
Σπουδῶν στὸ Βόλο τὸ 2009, σὲ συνεργασία μὲ τὴ Θεολο
γικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Χαϊδελβέργης καὶ τὸ 
Τμῆμα Θεολογίας ΑΠΘ. Μὲ τὸν τόμο αὐτὸ ἐπιχειρεῖται ὁ 
διάλογος τῆς πατερικῆς θεολογίας μὲ τὰ αἰτήματα τῆς θε
ολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς προκλήσεις 
καὶ τὶς ἀμφισημίες τῆς νεωτερικότητας, μέσα ἀπὸ τὸ 
πρίσμα τῆς ὀρθόδοξης καὶ τῆς οἰκουμενικῆς θεολογίας. 

Ἐκδόσεις ΠΣΕ καὶ Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν
η συμμετοχη των ορθοΔοξων γυναικων στην οι-
κουμενικη κινηση. παρελθον, παρον, μελλον 
(συλλογικο)

Πρακτικὰ Συνεδρίου γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν ὀρθοδόξων 
γυναικῶν στὴν οἰκουμενικὴ κίνηση, ποὺ διοργανώθηκε στὸ 
Βόλο τὸ 2008 ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν καὶ 
τὸ Πρόγραμμα «Γυναῖκες στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Κοινωνία» 
τοῦ ΠΣΕ. Μὲ τὸν τόμο αὐτὸ ἀναδεικνύεται ἡ πολυδιάστατη 
ἐμπλοκὴ τῶν ὀρθόδοξων θεολόγων γυναικῶν στὴν οἰκου
μενικὴ κίνηση ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ οἱ σπουδαῖες θεολογικὲς 
προκλήσεις γιὰ τὸ ρόλο τῶν γυναικῶν στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ 
θεολογία. Οἱ προκλήσεις καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ τίθενται στὸ 
πλαίσιο τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου ἀποτέλεσαν τὴν ἀφορμὴ 
γιὰ ἕναν ἐσωτερικό, αὐτοκριτικὸ διάλογο, ὁ ὁποῖος ἐξακο
λουθεῖ μέχρι σήμερα νὰ εἶναι ἀναγκαῖος ὅσο καὶ ἐπίκαιρος.  
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θρησκεια και λογοτεχνια (συλλογικο)

Aã, Bã Î·d °ã Ì¤ÚÔ˜, 
M¿ÚÙÈÔ˜ 2004, M¿ÚÙÈÔ˜ 2005 Î·d ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2009 
àÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.

εκκλησια και πολιτισμοσ: 
αΦιερωμα του περιοΔικου IstIna
Τὸ γνωστὸ περιοδικό «Istina» ἀφιερώνει ὁλόκληρο 
τὸ τεῦχος No 1 (ἸανουάριοςΜάρτιος 2010) στὸ Δι
εθνὲς Συνέδριο τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν 
«Ἐκκλησία καὶ Πολιτισμός», ποὺ διοργανώθηκε στὸ 
Βόλο τὸ 2009. Ὁ τόμος φιλοξενεῖ σὲ γαλλικὴ μετάφραση 
ἑπτὰ κείμενα Ἑλλήνων ὀρθοδόξων θεολόγων (Μητρο
πολίτης Νιγηρίας Ἀλέξανδρος, π. Λάμπρος Καμπερίδης, 
π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Νίκη Παπαγεωργίου, Χρυ
σόστομος Σταμούλης, Δημήτριος Μόσχος, Παντελὴς Κα
λαϊτζίδης), προκειμένου νὰ καταδειχθεῖ ποιὰ εἶναι σήμερα 
στὴν Ἑλλάδα ἡ συζήτηση γιὰ τὴ σχέση Ἐκκλησίας καὶ Πο
λιτισμοῦ, Ἐκκλησίας καὶ κόσμου, Ἐκκλησίας καὶ τοπικῶν 
παραδόσεων, Ἐκκλησίας καὶ ἱεραποστολῆς. 

PantelIs KalaItzIdIs, OrthOdOxIe ŞI mOder-
nItate. O IntrOducere
Traducere din neogreacă de FlorinCătălin Ghiţ, Prefaţă 
de Radu Preda, Colecţia Universitas, Seria Theologia 
Socialis 9, Eikon, ClujNapoca, 2010
Πρόκειται γιὰ τὴ ρουμανικὴ μετάφραση τοῦ βιβλίου τοῦ 
Συντονιστῆ τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Παντελῆ 
Καλαϊτζίδη, Ὀρθοδοξία καὶ Νεωτερικότητα. Προλεγόμενα, 
ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 2007 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ἴνδικτος».

*  \AÓ·Ì¤ÓÂÙ·È ì öÎ‰ÔÛË ÙáÓ ÏÔÈáÓ ÙfiÌˆÓ Ìb Ùd˜ âÚÁ·Û›Â˜ ÙÉ˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜ Î·Ùa Ùa 
·ÚÂÏıfiÓÙ· öÙË Î·d Ìb ı¤Ì·Ù· ¬ˆ˜: \OÚıÔ‰ÔÍ›· Î·d ¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·, ^H 
Û˘ÌÌÂÙÔ¯c ÙáÓ Ï·˚ÎáÓ ÛÙc ˙ˆc ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜, KÚ¿ÙÔ˜ Î·d \EÎÎÏËÛ›·, Î.ô.
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MÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈÎ·, 385 00 BfiÏÔ˜

On line ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·d Û˘ÌÌÂÙÔ¯c ÛÙd˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜  
Î·d Ùd˜ âÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÉ˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎáÓ ™Ô˘‰áÓ:

www.acadimia.gr
www.imdradio.gr

(Ì¤Ûˇˆ ÙÔÜ P·‰ÈÔÊˆÓÈÎÔÜ ™Ù·ıÌÔÜ  
«\OÚıfi‰ÔÍË M·ÚÙ˘Ú›·», 104 FM ÛÙe Internet)

Πληροφοριεσ
TËÏ.: 24210-93551, 93553, 93573

Fax: 24210-77115
T·¯˘‰ÚÔÌÈÎc ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: T.£. 1308, T.K. 38001 BfiÏÔ˜

www.acadimia.gr   e-mail: info@acadimia.gr

Συντονιστησ
Παντελησ Καλαϊτζιδησ

Επιστημονικη Ομαδα
Νικοσ Ασπρουλησ

Χαραλαμποσ Βεντησ
Αναστασια Γκιτση

Ελενη Κασσελουρη-Χατζηβασιλειαδη
Ρεα Ματσαγγου

Αικατερινη Πεκριδου

Ομαδα Επιμορφωσησ για το Μαθημα των Θρησκευτικων
Ολγα Γριζοπουλου

Βασω Γωγου
Πηγη Καζλαρη

Αποστολοσ Μπαρλοσ

Υπευθυνοσ Δικτυου & Internet
Φιλοκτημων Σταμοπουλοσ-Σαμαρασ

Υπευθυνοσ Βιβλιοθηκησ
Χαραλαμποσ Μπαρδασ

Γραμματεια
Κλαιρη Νικολαου

Βαλιλα Γιαννουτακη

Δημοσιεσ Σχεσεισ
νικοσ Βαραλησ

Με τη Συμπραξη
ÙÉ˜ \AÛÙÈÎÉ˜ Ìc KÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÉ˜ Ìc K˘‚ÂÚÓËÙÈÎÉ˜ ^EÙ·ÈÚÂ›·˜  
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