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Eίναι αλήθεια ότι οι ιεροί Κανόνες, μαζί με την Αγία Γραφή και τους δογματικούς 
και συνοδικούς Όρους, αποτελούν κεντρικό πυλώνα στη ζωή και την παράδοση 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θα έλεγε κανείς, χωρίς δόση υπερβολής, ότι οι τρείς αυτές 
πραγματικότητες συνιστούν τα θεμέλια πάνω στα οποία πορεύτηκε στη διάρκεια των 
αιώνων η Εκκλησία. Οι κανόνες, ειδικά, απηχούν, αντανακλούν και καταγράφουν την 
ζωντανή εμπειρία του εκκλησιακού σώματος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν 
οδοδείκτες που το προσανατολίζουν για την υπέρβαση ή την επίλυση ποικίλων 
ζητημάτων που ανακύπτουν στην πορεία του μέσα στην ιστορία προς τα έσχατα.
 Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται συνήθως ως παραδοσιακή, εξαιτίας 
της προσήλωσής της στην πατερική και κανονική παράδοση. Η παράδοση αυτή 
δεν συνιστά ένα εξωτερικό γνώρισμα που απλά και μόνο την διαχωρίζει από τις 
ποικίλες παραδόσεις του κόσμου τούτου, αλλά αποτελεί πρωτίστως στοιχείο 
της ταυτότητάς της, το όχημα με το οποίο κινείται στον γραμμικό χρόνο της 
ιστορίας και με το οποίο επιχειρεί να απαντήσει στις προκλήσεις της εκάστοτε 
εποχής, επιδιώκοντας να προσφέρει τη σωτηρία στον πολύπαθο άνθρωπο.
 Η Ορθοδοξία έρχεται αναγκαστικά αντιμέτωπη με ριζικά καινούργιες 
κοινωνικές, ανθρωπολογικές και άλλες προκλήσεις, άγνωστες μέχρι πρότινος, οι 
οποίες θέτουν σε αμφιβολία και κλονίζουν κάθε βεβαιότητα και αυτάρκεια (όπως 
συμβαίνει εξάλλου με όλες τις παραδοσιακές δομές και μορφές οργάνωσης του βίου). 
Απέναντι στη νέα αυτή πραγματικότητα, η Ορθόδοξη θεολογία αντί να 
έρθει σε γόνιμο διάλογο με τον κόσμο και την ολοένα και περισσότερο 
εκκοσμικευόμενη  κοινωνία, επιλέγει συχνά την αναδίπλωση στον 
εαυτό της, την προσκόλλησή της σε μορφές και εκφράσεις του
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παρελθόντος, οι οποίες αν και δεν εκφράζουν τόσο το αποστολικό κήρυγμα 
και το πατερικό φρόνημα, αλλά περισσότερο το πνεύμα και τις πρακτικές 
μια ορισμένης, συνήθως προ-νεωτερικής, εποχής, απολυτοποιούνται 
εντούτοις και χρησιμοποιούνται ως το υπέρτατο κριτήριο στην 
προοπτική του σωτηριολογικού διαλόγου της με το παρόν και το μέλλον.

 Όπως κάθε πατερικό κείμενο που αποτελεί στοιχείο της εκκλησιαστικής 
παράδοσης, έτσι και ο κάθε κανόνας προέρχεται από μια συγκεκριμένη εποχή 
και απηχεί, εκτός από τη διαχρονική σωτηριώδη εμπειρία της Εκκλησίας, και 
τα συγχρονικά χαρακτηριστικά του τόπου και χρόνου διαμόρφωσής του. Στο 
βαθμό που αυτό ισχύει, σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη τα κείμενα της παράδοσης 
(Πατέρες και κανόνες) να εντάσσονται σε μια ερμηνευτική διαδικασία η οποία θα 
αποσαφηνίζει τι είναι εκείνο που ανήκει στον πυρήνα της δογματικής αλήθειας, 
με άλλα λόγια τι είναι εκείνο που δι-ερμηνεύει και εκφράζει με πιστότητα το 
αποστολικό κήρυγμα, και τι είναι εκείνο που απλά διαιωνίζει ή μεταφέρει στο 
παρόν χαρακτηριστικά της ευρύτερης πολιτισμικής πραγματικότητας, τα οποία 
αποτελούν εξάπαντος την εξωτερική μορφή –όχι πάντοτε την καλύτερη ή 
την οριστική– διατύπωσης, και όχι την ίδια την αλήθεια. Το κεντρικό ζήτημα 
που τίθεται για μια ακόμη φορά είναι εάν υπάρχει η δυνατότητα η Ορθόδοξη 
θεολογία, όσον αφορά ειδικά στην κανονική της παράδοση, να κατανοηθεί 
και να λειτουργήσει όχι μόνο ως «παραδοσιακή», μένοντας αμετακίνητα 
πιστή στο γράμμα μιας υποτιθέμενης «παράδοσης», αλλά και ως συναφειακή, 
υπερβαίνοντας τις συντεταγμένες ενός προ-νεωτερικού κοσμοειδώλου, 
το οποίο αποτελεί τελεσίδικα παρελθόν για τον χρόνο της Εκκλησίας. 

 Στην περίπτωση αυτή, όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία  αναστοχαστεί με 
ειλικρίνεια και χωρίς αγκυλώσεις πάνω στις επιμέρους πτυχές της παράδοσής 
της, αναδεικνύοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που  μαρτυρούν πριν απ’ όλα 
για το Μυστήριο του Χριστού και  διερμηνεύουν τα μεγαλεία του Θεού 
στην συνεχιζόμενη, μέχρι και σήμερα, ιστορία της σωτηρίας, υπερβαίνοντας 
έτσι όλα τα πολιτισμικά δάνεια τα οποία δεν την εξυπηρετούν πλέον στον 
επιζητούμενο διάλογο της με τον μετανεωτερικό άνθρωπο, τότε και μόνο 
θα μπορέσει το κήρυγμά της να βρεί και πάλι ανταπόκριση στις καρδιές 
των ανθρώπων, οι οποίοι αναμένουν συχνά λόγο παρηγορίας, ελπίδας και 
σωτηρίας, και όχι έναν αφοριστικό και καταγγελτικό λόγο που αλλοιώνει 
το βαθύτερο πνεύμα των κανόνων και κινείται στα όρια της ηθικολογίας. 
 Τίθεται, λοιπόν, το αγωνιώδες ερώτημα κατά πόσο, μέσα 
στο αναμφισβήτητο κύρος που τους περιβάλλει, οι κανόνες αυτοί 
διατηρούν την υπαρκτική δυναμική τους, για να ανταποκρίνονται 
στα αιτήματα του ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενου κόσμου.
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 Έχοντας υπόψη αυτήν την προβληματική καλούμαστε να εμβαθύνουμε 
σε σειρά από συναφή ζητήματα τα οποία έρχονται να προστεθούν στον πυρήνα 
του κεντρικού αυτού ερωτήματος που αφορά στη θεολογική και σωτηριολογική 
σημασία και σκοπιμότητα των ιερών κανόνων για τη ζωή της Εκκλησίας. Ερωτήματα 
όπως, ποια η σχέση βιβλικού πνεύματος και κανόνων, δόγματος και κανόνων, 
ήθους και κανόνων, προσωπικής ελευθερίας και κανόνων, κοσμικού κράτους 
και κανόνων; Ποιο ρόλο παίζουν οι κανόνες στη συγκρότηση του εκκλησιακού 
σώματος ή στην ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας; Επίσης, ποιος είναι ο λόγος των 
κανόνων στη  μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο, στη συμμετοχή 
της στην οικουμενική κίνηση και τις εν γένει σύγχρονες πολύπτυχες προκλήσεις; 
Τέλος, σε ποιο βαθμό οι κανόνες μαρτυρούν διαχρονικά για το ευχαριστιακό 
και εσχατολογικό ήθος της Εκκλησίας ή κατά πόσο ενισχύουν, αντιθέτως, 
την κυριαρχία του νομικού πνεύματος στη ζωή και της δομές της Εκκλησίας;
 Με την προβληματική αυτή και τα παραπάνω ερωτήματα θα ασχοληθεί η 
Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών σε σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο το Διεθνές 
Συνέδριο που διοργανώνει στο Βόλο, από 8 έως 11 Μαΐου 2014, με θέμα: 
«Κανόνες της Εκκλησίας και σύγχρονες προκλήσεις». Παράλληλα σε διαλέξεις, 
βιβλιοπαρουσιάσεις, τράπεζες λόγου και σεμινάρια θα ασχοληθεί με θέματα 
όπως «η Αποκάλυψη του Σταυρού: το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και οι απαρχές της 
χριστιανικής θεολογίας», «Από το θάνατο στη ζωή: Το μυστήριο του Χριστού 
και τα θεμέλια της χριστιανικής ανθρωπολογίας», η συμμετοχή της Ορθοδοξίας 
στην Οικουμενική Κίνηση, ο διάλογος Θεολογίας και Ψυχολογίας, κ. ά.
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1) Παρουσίαση του τόμου:  
Orthodox Handbook on Ecumenism: 
 Resources for Theological Education 

 “That They All May Be One”  
(John17,21) 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:  
Pantelis Kalaitzidis, Thomas FitzGerald, Cyril Hovorun,  

Aikaterini  Pekridou, 
 Nikolaos Asproulis, Dietrich Werner, and Guy Liagre(editors) 

 Volos / Geneva / Oxford 
Volos Academy Publications/WCC Publications/ 

Regnum Books International, 2014

Γενεύη, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014
Αναγνωστήριο του Οικουμενικού Κέντρου

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Δρ. Παντελής Καλαϊτζίδης, Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

Νικόλαος Ασπρούλης, Master Θεολογίας, Επιστημονικός Συνεργάτης της 
Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

Αιδ. Δρ. Dietrich Werner (ETE/WCC)

Καλοσώρισμα εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του Π.Σ.Ε.  
Αιδ. Δρ. Olav Fykse Tveit

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ



2) Από το Θάνατο στη Ζωή: Το Μυστήριο του Χριστού και τα 
Θεμέλια της Χριστιανικής Ανθρωπολογίας” 

(Σειρά Διαλέξεων σε Βόλο και Αθήνα)

1η Διάλεξη: Βόλος, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014
 Συνεδριακό Θεσσαλίας (Μελισσάτικα), 

2η Διάλεξη: Αθήνα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2014
Αίθουσα “Κωστής Παλαμάς” (Ακαδημίας  43 και Σίνα), 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
π. John Behr, Κοσμήτωρ και Καθηγητής Πατρολογίας του Ορθόδοξου Θεολογικού 
Ινστιτούτου του Αγίου Βλαδιμήρου (Νέα Υόρκη)

 Οι διαλέξεις θα δοθούν στην αγγλική γλώσσα (με μετάφραση στα 
ελληνικά) και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη

 Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την ευγενική 
χορηγία του Ορθοδόξου Ιδρύματος  

Virginia H. Farah Foundation

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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3) Διάλογοι Θεολογίας και Ψυχολογίας

Σειρά Συναντήσεων  
της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

1η Συνάντηση: “Δέσμιοι της ανάγκης για έλεγχο”
Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, 6:30 μ.μ., Δημαρχείο Βόλου

ΕιΣηΓητΕΣ:
π. Βαρνάβας Γιάγκου, Εφημέριος Ι. Ναού Λαοδηγήτριας Θεσσαλονίκης, 
Υπεύθυνος Γραφείου Νεότητος Ι. Μητροπόλεως  Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Καραγιάννης, Παιδοψυχίατρος (Dr.), Ψυχοθεραπευτής

2η Συνάντηση: “Δέσμιοι της ροπής στη θλίψη”
Σάββατο, 5 Απριλίου 2014 6:30, Δημαρχείο Βόλου

ΕιΣηΓητΕΣ:
π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (π. Λίβυος), Εφημέριος Ι. Ναού Αγίας 
Ειρήνης Πύργου Ηρακλείου

Σταύρος Γκουγκουσκίδης, Κλινικός Ψυχολόγος (M. Sc.), Συστημικός 
Ψυχοθεραπευτής

Η εν λόγω σειρά συναντήσεων πραγματοποιείται για δεύτερη 
συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την Κοινωφελή Εταιρεία 
Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων “Πορεία Υγείας” και τον Σύνδεσμο 
Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ



Κανόνες της Εκκλησίας  
και Σύγχρονες Προκλήσεις

Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014

ΕιΣηΓητΕΣ:
π. Γρηγόριος Παπαθωμάς, Καθηγητής Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ορθοδόξου Θεολογικού Ινστιτούτου  Αγίου Σεργίου, 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών (EFOST), Μέλος 
του Δ.Σ. της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, 

Ιστορική Συνάφεια της Κανονογέννησης και Θεολογία των Ιερών 
Κανόνων

Σπυρίδων Τρωϊάνος, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών,
Η αρχή της Οικονομίας στην Ορθόδοξη παράδοση άλλοτε και τώρα

Χρήστος Καρακόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών
Βίβλος και Κανόνες

π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(ΕΑΠ), Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών του 

Cambridge, Μέλος του Δ.Σ. της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών , 
Δογματική θεολογία και Ιεροί Κανόνες
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Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος  Α΄ ΥΠΑΙΘ, Διευθυντής του περιοδικού 
«Θεολογία», Διδάσκων στο ΕΑΠ, 
Ευχαριστιακή εκκλησιολογία και κανονική παράδοση

Θεόδωρος Γιάγκου, Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής 

Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.,  
Αυθεντικό και νόθο στην Ορθόδοξη κανονική παράδοση

David Heith-Stade,Υπ. Δρ.  του Πανεπιστημίου της Lund (Σουηδία), 
Υπάρχει “Consensus Canonum”;

π.Αδαμάντιος Αυγουστίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Η ποιμαντική φύση των Ιερών Κανόνων

Michel Stavrou, Καθηγητής του Ορθοδόξου Θεολογικού Ινστιτούτου Αγίου 
Σεργίου (Παρίσι), 
Κανόνες και βάπτισμα των ετεροδόξων

 π. Alexander Rentel, Επίκουρος Καθηγητής Κανονικού Δικαίου του Ορθοδόξου 
Θεολογικού Σεμιναρίου Αγίου Βλαδιμήρου (Νέα Υόρκη), 
Κανονικότητα και Εκκλησιακότητα των ετεροδόξων

Βλάσιος Φειδάς, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Κοσμήτωρ του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας 
του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Σαμπεζύ, Γενεύη 
Συμπροσευχή και Οικουμενικός Διάλογος κατά τους Ιερούς 
Κανόνες

Γεώργιος Γκαρβαρδίνας, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του 

Α.Π.Θ.,  
Κανόνες και νηστεία

π. Αυγουστίνος Μπαϊρακτάρης, Καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική 

Ακαδημία Κρήτης,  Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, 
Κανόνες  και  περιβάλλον

Νικόλαος Μαγγιώρος, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., 
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9

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Δώρα Δημανοπούλου-Cohen, Ερευνήτρια στην Ecole des Hautes Etudes en  
Sciences Sociales (Παρίσι),  
Η θέση των Ιουδαίων στους Κανόνες της Εκκλησίας

Rastko Jovic, Δρ. Θ., Παιδαγωγικό και Κατηχητικό Ινστιτούτο Βελιγραδίου (Σερβία), 

 Εκκλησιολογικές και κανονικές συνεπαγωγές από την τέλεση μεικτών 
και ανόμοιων γάμων

Radu Preda, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Babes-Boyai (Ρουμανία),  
Διευθυντής του Ρουμανικού Ινστιτούτου Διορθοδόξων, Διαχριστιανικών και 
Διαθρησκειακών Σπουδών (INTER, Cluj-Napoca),

Νομικό πνεύμα και κανονική παράδοση: από το ήθος της ελευθερίας στην 
ηθική του φόβου και του νόμου

Κωνσταντίνος Κορναράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών,   

Κανόνες και Ηθική

Teva Regule, Master Θεολογίας, Εκδότρια του Ορθοδόξου γυναικείου περιοδικού St. 
Nina Quaterly, 

Γυναίκες και εκκλησιαστικοί κανόνες: μια δύσκολη σχέση

Μοναχή Vassa Larin, Δρ. Θ., Ινστιτούτο Ιστορικής Θεολογίας, Πανεπιστήμιο 
Βιέννης (Αυστρία), 
Οι Κανόνες της Εκκλησίας στη θεωρία και την πράξη

π. Patriciu Vlaicu, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai, 
Cluj-Napoca (Ρουμανία) 
Σύγχρονη προσέγγιση της εφαρμογής των ιερών κανόνων στα θέματα 
αυτοκεφαλίας και “διασποράς”

Δημήτριος Νικολακάκης, Επίκουρος Καθηγητής της  Θεολογικής Σχολής του 
Α.Π.Θ.,  
Προβλήματα από την εθνοφυλετική διαχείριση της ορθόδοξης 
“διασποράς”

Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος, Πρόεδρος του 
Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Εκκλησιολογική Θεώρηση των Ιερών Κανόνων
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Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Δρ. Θ., Αρχισυντάκτης του περιοδικού «Σύναξη»  
Διδάσκων στο ΕΑΠ 
Αντίσταση, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση: ερωτήματα για την κανονική 
παράδοση

Ιωάννης Κονιδάρης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών,  
Κανόνες και πολιτειακή έννομη τάξη

Παντελής Καλαϊτζίδης, Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών 
Βόλου, Διδάσκων στο ΕΑΠ, 
Κράτος και Εκκλησία στον Oρθόδοξο κόσμο

Πάνος Νικολόπουλος, Λέκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Κανονική περί γάμου παράδοση και σύγχρονες μορφές συμβίωσης

  
Έναρξη: Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, 6:00 μ.μ.,  

Συνεδριακό Θεσσαλίας, Μελισσάτικα, Βόλος
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη  

Γραμματεία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών
τηλ. 24210-93553, 93573, 93572

www.acadimia.org, e-mail: info@acadimia.org

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ



 Η Αποκάλυψη του Σταυρού:  
Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη  

και οι απαρχές της Χριστιανικής Θεολογίας
(Σεμινάριο)

Αθήνα, Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 
Αρκαδικό Κέντρο Σπουδών  
 (Εμπεδοκλέους 26, Παγκράτι)

 
ΕιΣηΓητηΣ:
π. John Behr, Κοσμήτωρ και Καθηγητής του Ορθοδόξου Θεολογικού Σεμιναρίου 
του Αγίου Βλαδιμήρου (Νέα Υόρκη)

Στη στρογγυλή τράπεζα συμμετέχουν:
Χρήστος Καρακόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών 

Δρ. Alexis Torrance, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Ποιμαντικής 
και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Επισκέπτης 
Ερευνητής του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Notre-Dame

Για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο απαιτείται προηγούμενη 
συνεννόηση με τη Γραμματεία της 
 Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών
τηλ. 24210-93553, 93572, 93573

www.acadimia.org, e-mail: info@acadimia.org
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ



    

   ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών λειτουργεί ως ένα ανοιχτό εργαστήρι 
σκέψης και διαλόγου της Εκκλησίας με τη διανόηση και την κοινωνία, δίχως 
αμυντικά αντανακλαστικά ή απολογητική διάθεση, οργανώνοντας με τη 

μορφή του ανοιχτού πανεπιστημίου ετήσιους θεματικούς κύκλους σπουδών, διεθνή 
σεμινάρια, συνέδρια και εκδόσεις. Πάγια επιδίωξη της Ακαδημίας Θεολογικών 
Σπουδών στάθηκε η συνεργασία και η σύμπραξη με άλλους φορείς, η από κοινού 
συζήτηση, με πνεύμα σεβασμού στην ετερότητα του καθενός, των μεγάλων 
προβλημάτων του καιρού μας. Έτσι η Ακαδημία συνεργάστηκε με φορείς όπως τη 
Ρωμαιοκαθολική Θεολογική Σχολή της Φλωρεντίας, το Boston Theological Insti-
tute, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, το Drury University, το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ, 
το Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου, τη Θεολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey 
και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών , το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey 
και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών,  
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το Ρουμανικό Ινστιτούτο Διορθοδόξων, Διαχριστιανικών και Διαθρησκειακών 
Σπουδών (INTER Cluj-Napoca), το Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου (Παρίσι), 
το Ινστιτούτο Οικουμενικών Ερευνών (Στρασβούργο), το Οικουμενικό Κέντρο 
και το περιοδικό Istina, το γαλλικό ορθόδοξο περιοδικό Contacts, το Χριστιανικό 
Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου (Σερβία)το Βιβλικό Θεολογικό Ινστιτούτο του 
Αγίου Ανδρέα (Μόσχα, Ρωσία), την Ορθόδοξη Ακαδημία τουValamo (Φινλανδία), 
το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών (EFOST, Βρυξέλλες),  
την Παγκόσμια Φοιτητική Χριστιανική Ομοσπονδία (WSCF), το Ευρωπαϊκό 
Μουσουλμανικό Φόρουμ Νεανικών και Φοιτητικών Οργανώσεων (FEMYSO)
την Ένωση Θεολόγων Ημαθίας, την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
την Κοινωφελή Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων «Πορεία Υγείας», τα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου και Λάρισας και το Εναλλακτικό Σχολείο 
της Θεραπευτικής Κοινότητας “Έξοδος”, το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου, 
το Σύνδεσμο Νέων της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος, τη Σχολή Αγιογραφίας 
«Δια Χειρός», την γαλλόφωνη ιστοσελίδα ορθόδοξης πληροφόρησης www.or-
thodoxie.com, την εφημερίδα Η Θεσσαλία του Βόλου, το κορυφαίο περιοδικό
σπουδής στη λογοτεχνία Νέα Εστία, το θεολογικό περιοδικό Σύναξη, τα 
περιοδικά Αναλόγιον και Λειμωνάριον της Ιεράς Μητροπόλεως Κοζάνης, 
τις εκδόσεις Καστανιώτης, Αρμός, Ίνδικτος και Εστία, καθιστώντας έτσι 
το Βόλο και τη Μητρόπολη Δημητριάδος τόπο συνάντησης και διαλόγου.

 Κατά τα παρελθόνtα ακαδημαϊκά έτη η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών 
μελέτησε θέματα όπως: «Η Ορθοδοξία στον 21ο αιώνα», «Εκκλησία και Πολιτισμός», 
«Εκκλησία και Εσχατολογία», «Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα», «Εκκλησιολογία και 
Εθνικισμός στη μεταμοντέρνα εποχή», «Ισλάμ και Φονταμενταλισμός-Ορθοδοξία και 
Παγκοσμιοποίηση», «Χριστιανική παρουσία και μαρτυρία στην Παλαιστίνη και τη 
Μέση Ανατολή σήμερα: Θεολογικές και πολιτικές προκλήσεις», « Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α 
και Ετερότητα», «Φύλο και Θρησκεία-Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία»,
«Kαθ’ οδόν προς το καθ’ ομοίωσιν: Η θεολογική και ανθρωπολογική προσφορά της Elisa-
beth Behr-Sigel στην Εκκλησία», «Γυναίκες και θρησκείες: το πρόβλημα της βίας και του 
φονταμενταλισμού», «Θεολογία και Λογοτεχνία», «Θεολογία και σύγχρονη Ναοδομία», 
«Ο Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», «Η θεολογία της ειρήνης στην 
Ορθοδοξία», «Βιβλική θεολογία της απελευθέρωσης, Πατερική θεολογία και αμφιθυμίες 
της Νεωτερικότητας», «Ορθοδοξία και Παιδεία. Τα Θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας 
και πολιτισμού», «Ορθοδοξία και Πολυπολιτισμικότητα», «Η συμμετοχή των λαϊκών 
στη ζωή της Εκκλησίας», «Αναταράξεις στη μεταπολεμική θεολογία. Η “θεολογία του 
’60”»,  «Θεολογικές προσωπογραφίες Ι: Παναγιώτης Τρεμπέλας:Μεταξύ παράδοσης 
και ανανέωσης, επιστήμης και ιεραποστολής», «Κράτος και Εκκλησία»,«Ορθοδοξία 
και Ισλάμ-Το Ισλάμ στην Ευρώπη», «Ορθοδοξία, παράδοση και Ιστορία»,
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 «Η συμμετοχή των Ορθοδόξων γυναικών στην Οικουμενική κίνηση», «Νεοπατερική 
σύνθεση ή “Μετα-πατερική” θεολογία; το αίτημα της θεολογίας της συνάφειας στην 
Ορθοδοξία», «Η θέση της θρησκείας στο δημόσιο χώρο», «Ζητήματα μεταρρύθμισης 
και ανανέωσης στην Ορθοδοξία», «Πρόσφυγες, Μετανάστες και Εκκλησία», 
«Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη», «Μεταμορφώσεις του Ελληνοχριστιανισμού 
19ος-20ος αιώνας», «Το ζήτημα της γλώσσας στη Λατρεία», «Γιατί η Ορθόδοξη 
διδασκαλία για την θέωση γοητεύει τους δυτικούς χριστιανούς;», «Η Υποδοχή του 
Παλαμισμού στη Δύση σήμερα», «Η Διδασκαλία της Οικουμενικής Θεολογίας 
στον Ορθόδοξο κόσμο», «Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας: Πρόσωπο, 
Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού σε ορθόδοξη και οικουμενική προοπτική», κ. ά.

 Καρπός της παραπάνω προσπάθειας είναι η έκδοση και κυκλοφορία από 
την Ακαδημία των τίτλωΕκκλησία και Εσχατολογία στις εκδόσεις Καστανιώτη 
(2003), Ισλάμ και Φονταμενταλισμός-Ορθοδοξία καιΠαγκοσμιοποίηση, Φύλο 
και Θρησκεία-Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, στις εκδόσεις Ίνδικτος (2004, 
Θρησκεία και Λογοτεχνία (Α΄, Β΄ και Γ΄ μέρος) στο περιοδικό Νέα Εστία (Μάρτιος 
2004, Μάρτιος 2005 καιΣεπτέμβριος 2009 αντίστοιχα), Η ορθόδοξη θεολογία 
στον 21ο αιώνα (του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διοκλείας Κάλλιστου Ware), 
στις εκδόσεις Ίνδικτος (2005), Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα. Προλεγόμενα (του 
Παντελή Καλαϊτζίδη, μεταφρασμένο ήδη στα ρουμανικά από τις εκδόσεις EI-
KON), καθώς και τον ομώνυμο συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Ίνδικτος (2007), 
Αναταράξεις στη μεταπολεμική θεολογία. Η “θεολογία του ‘60” (Ίνδικτος, 2009), Και 
επί γης ειρήνη...Όραμα και αίτημα για τους λαούς και τις χριστιανικές Εκκλησίες-
Ορθόδοξη Συμβολή (ίνδικτος,2010), Εκκλησία και Πολιτισμός στη σύγχρονη ελληνική 
θεολογία (στα γαλλικά στο τεύχος Ιανουαρίου-Μαρτίου 2010 του περιοδικού Is-
tina), “Many  Women Were There...”The participation of Orthodox Women in the 
Ecumenical Movement: Past, Present, Future, (WCC Publications-Volos Academy, 
2011), Οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή (στα αγγλικά, στο τεύχος Μαρτίου 2012 
του περιοδικού The Ecumenical Review), Βιβλική Θεολογία της Απελευθέρωσης, 
Πατερική Θεολογία και αμφισημίες της νεωτερικότητας σε ορθόδοξη και οικουμενική 
προοπτική (Ίνδικτος, 2012), Εκκλησιολογία και Εθνικισμός (στα αγγλικά, στο τεύχος 
2-3 του 2013 του περιοδικού St Vladimir’s Theological Quarterly), ενώ στη συνέχεια 
αναμένεται και η έκδοση των λοιπών τόμων με τις εργασίες της Ακαδημίας κατά 
τα παρελθόντα έτη και με θέματα όπως: Ορθοδοξία και Πολυπολιτισμικότητα, 
Εκκλησία και Πολιτισμός, Νεοπατερική σύνθεση ή «Μετα-πατερική θεολογία: το 
αίτημα της θεολογίας της συνάφειας στην Ορθοδοξία, Η συμμετοχή των λαϊκών 
στη ζωή της Εκκλησίας, Κράτος και Εκκλησία, κ. ά. Από το 2012 η Ακαδημία 
Θεολογικών Σπουδών δραστηριοποιείται επίσης με αυτοτελείς εκδόσεις στα αγγλικά 
(στη σειρά: «Doxa and Praxis: Exploring Orthodox Theology», σε συνεργασία 
με τις εκδόσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών/WCC Publications), 



κυκλοφορώντας ήδη τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς: Orthodox Theology in the 
Twenty-first Century (Metropolitan Kallistos Ware) και Orthodoxy and Political 
Theology (Pantelis Kalaitzidis).

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, συνεχίζοντας 
την παράδοση των επίκαιρων αλλά και υψηλού επιστημονικού επιπέδου διοργανώσεων 
που έχει καθιερώσει, οργανώνει σημαντικά διεθνή συνέδρια με θέματα όπως: Κανόνες της 
Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί διάφορες 
διαλέξεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια στα οποία η Ακαδημία 
θα ασχοληθεί με θέματα όπως: Διάλογοι Θεολογίας και Ψυχολογίας παρουσίαση του 
τόμου: Orthodox Handbook on Ecumenism: Resources for Theological Education 
“That They All May Be One” (John17,21), Από το Θάνατο στη Ζωή: Το Μυστήριο του 
Χριστού και τα Θεμέλια της Χριστιανικής Ανθρωπολογίας,  Η Αποκάλυψη του Σταυρού: 
Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και οι απαρχές της Χριστιανικής Θεολογίας κ. ά., ενώ για 
7η συνεχή φορά προετοιμάζει επιμορφωτικό σεμινάριο για τους θεολόγους της Δ. Ε.

 Η  Ι. Μητρόπολη Δημητριάδος, σε συνεργασία με την Ακαδημία Θεολογικών 
Σπουδών, έχουν δημιουργήσει στο διαδίκτυο Ορθόδοξη ψηφιακή θεολογική 
βιβλιοθήκη (www.imdlibrary.gr), με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, επιστημονικά 
θεολογικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, επετηρίδες, μονογραφίες και θεολογικά 
δοκίμια, με περιλήψεις των έργων αυτών στα ελληνικά, αγγλικά και εντός ολίγου 
και στα γαλλικά, και με συνδέσεις (links) με άλλες διαδικτυακές βιβλιοθήκες και 
ιστοσελίδες.Χάρη στο έργο της αυτό και στην σπουδαία συμβολή της στον τομέα 
αυτό στον ορθόδοξο κόσμο, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών συμμετέχει στην 
Παγκόσμια Ψηφιακή Θεολογική Βιβλιοθήκη (GlobTheoLib: www.globethics.net/
gtl). Η εν λόγω Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη αποσκοπεί στη χρήση νέων ψηφιακών 
μοντέλων ανταλλαγής πληροφορίας, προκειμένου να συμβάλει στην αποδοτική 
μετάδοση και ανταλλαγή θεολογικής γνώσης, υπερβαίνοντας τοπικούς φραγμούς 
και υλικές δυσχέρειες που δυσκολεύουν τη θεολογική επικοινωνία Βορρά και 
Νότου, Ανατολής και Δύσης. Η Παγκόσμια Διαδικτυακή Θεολογική Βιβλιοθήκη
προσφέρει στους εγγεγραμμένους της χρήστες δωρεάν πρόσβαση στα πλήρη 
κείμενα εκατοντάδων χιλιάδων (μέχρι σήμερα: 600.000) άρθρων, μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών διατριβών και άλλων δημοσιεύσεων που αναφέρονται στη 
θεολογία και στην οικουμενική κίνηση και έχουν συνταχθεί σε διάφορες γλώσσες
 Τέλος, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών διαθέτει βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο 
που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2008. Απευθύνεται κυρίως 
σε θεολόγους - εκπαιδευτικούς, καθώς και σε ειδικές ομάδες όπως κληρικούς, 
φοιτητές και ερευνητές. Η συλλογή της αποτελείται από 11.000 περίπου 
καταλογογραφημένους τίτλους τεκμηρίων (8.000 τίτλους βιβλίων και 114 τίτλους 
περιοδικών), ενώ εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος 
της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών (OPAC) βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της Ακαδημίας (http://www.imd.gr/openbiblio/opac/index.php).
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Μητροπολίτου Διοκλείας Κάλλιστου Ware,  
Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα

Ενώ τον 20ο αιώνα το πρωταρχικό πρόβλημα της
θεολογίας ήταν το εκκλησιολογικό, το πρόβλημα 
της ταυτότητας και της φύσης της Εκκλησίας, 
τον 21° αιώνα υπό το κράτος των ταχύτατων και 
ραγδαίων εξελίξεων στο πεδίο της βιοτεχνολογίας, 
της γενετικής μηχανικής
και της πληροφορικής- το πρόβλημα που 
κατεξοχήν θα απασχολήσει την ορθόδοξη 
θεολογία θα είναι το ανθρωπολογικό.

Ισλάμ και Φονταμενταλισμός  
Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση 

(Συλλογικό)
Η δράση του πολιτικού Ισλάμ και οι αντιδράσεις 
πολλών ορθόδοξων χριστιανών έναντι της 
παγκοσμιοποίησης, μας κάνουν να σκεφτούμε 
ότι παρά τις σημαντικὲς διαφορές τους, τόσο ἡ 
Ορθοδοξία όσο και το Ισλάμ, πού αντιμετωπίζουν 
σήμερα το δίλημμα «φονταμενταλισμός ἢ 
παγκοσμιοποίηση;», στην ουσία βρίσκονται να 
μην έχουν επιλύσει (για διαφορετικούς λόγους η 
κάθε πλευρά) το ζήτημα της σχέσης τους με τη 
νεωτερικότητα.

Φύλο και Θρησκεία: Η θέση της Γυναίκας στην 
Εκκλησία 

 (Συλλογικό)
Μια σοβαρή θεολογική σπουδή -και εν πολλοίς
αυτοκριτική συζήτηση- για το όλο φάσμα της 
στάσης της ορθόδοξης θεολογίας και παράδοσης 
στο κρίσιμο θέμα της θέσης της γυναίκας στην 
Εκκλησία: από τη ριζοσπαστική αμφισβήτηση και 
υπέρβαση των κάθε μορφής διακρίσεων (άρα και 
αυτών με βάση το φύλο) έως την υποτίμηση και 
την ιεραρχική υπαγωγή της γυναίκας στον άνδρα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ
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1. Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα 
(Συλλογικό)

2. Προλεγόμενα: Παντελή Καλαϊτζίδη
Η  Ορθοδοξία σταμάτησε πριν τη νεωτερικότητα;
Έχει αποδεχτεί η Ορθοδοξία το κεκτημένο της
νεωτερικότητας και τις συνέπειές του στο 
κοινωνικό πολιτισμικό πεδίο; Είναι συμβατά τα 
δικαιώματα του ανθρώπου με το ορθόδοξο ήθος, 
και σε ποιό βαθμό η ανάδυση του υποκειμένου 
παραπέμπει υποχρεωτικά στην ατομοκρατία 
και την ακύρωση των σχέσεων κοινωνίας; 
Ορθοδοξία και Διαφωτισμός είναι κατ’ανάγκην 
μεγέθη αλληλοαποκλειόμενα; Ποιός ο λόγος της 
Εκκλησίας στην εποχή της μετανεωτερικότητας
και της πολυπολιτισμικότητας; Τι είναι εν τέλει η
Ορθοδοξία: θρησκεία του παρελθόντος και 
αγώνας για τη διατήρηση «ιστορικών προνομίων» 
ή πρόταση ζωής για το παρόν και το μέλλον;

Αναταράξεις στη Μεταπολεμική Θεολογία-
Η Θεολογία του ‘60 

(Συλλογικό)
Πρακτικά Συνεδρίου για τη «θεολογία του ’60» 
που διοργανώθηκε στο Βόλο το 2005 από την 
Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών και το περιοδικό 
Σύναξη. Με τον συλλογικό αυτό τόμο επιχειρείται, 
για πρώτη φορά, μια πολυεπίπεδη, συνθετική 
άλλα και κριτική αξιολόγηση της προσφοράς κα 
των αναζητήσεων μιας ολόκληρης θεολογικής 
γενιάς που σφράγισε την πορεία της σύγχρονης 
θεολογίας στην Ελλάδα.
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Και επί Γης Ειρήνη...
Όραμα και αίτημα για τους λαούς και τις 
χριστιανικές εκκλησίες σήμερα-ορθόδοξη 

συμβολή 
(Συλλογικό)

Ο συλλογικός αυτός τόμος, με κείμενα ημερίδας
που διοργανώθηκε το 2009 στο Βόλο με αφορμή το 
πρόγραμμα του ΠΣΕ «Δεκαετία για την Υπέρβαση 
της Βίας» και ενόψει της «Διεθνούς Οικουμενικής
Διάσκεψης για την Ειρήνη» που πραγματοποιήθηκε 
το Μάιο του 2011 στο Kingston της Τζαμάικα, 
αναδεικνύει την αναγκαιότητα συμβολής της 
ορθόδοξης θεολογίας στη διαμόρφωση ενός 
πολιτισμού ειρήνης. Η συμβολή αυτὴ δεν 
επιτρέπεται να περιορισθεί σε απλή περιγραφή
και εξωτερική ερμηνεία των φαινομένων. Ἡ 
ορθόδοξη θεολογία με παρρησία, προφητικό 
όραμα και λόγο οφείλει να προσφέρει τρόπους 
μεταμόρφωσης του αισθητού και ενατένισης και 
πρόγευσης του υπεραισθητού.

Βιβλική Θεολογία της Απελευθέρωσης, 
Πατερική Θεολογία και αμφισημίες της 

Νεωτερικότητας 
σε Ορθόδοξη και Οικουμενική Προοπτική 

(Συλλογικό)
Ο συλλογικός αυτός τόμος στηρίζεται σε 
σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε απὸ την 
Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο το 
2009, σε συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και το Τμήμα 
Θεολογίας ΑΠΘ. Με τον τόμο αυτὸ επιχειρείται 
ο διάλογος της πατερικής θεολογίας με τα 
αιτήματα της θεολογίας της απελευθέρωσης, 
αλλά και με τις προκλήσεις και τις αμφισημίες 
της νεωτερικότητας, μέσα από το πρίσμα της 
ορθόδοξης και της οικουμενικής θεολογίας.
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Εκδόσεις του ΠΣΕ και της Ακαδημίας 
Θεολογικών Σπουδών:

Η συμμετοχή των Ορθοδόξων Γυναικών  
στην Οικουμενική Κίνηση, 
 Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

Πρακτικά Συνεδρίου για τη συμμετοχή των 
ορθοδόξων γυναικών στην οικουμενική κίνηση, που 
διοργανώθηκε στο Βόλο το 2008 απὸ την Ακαδημία 
Θεολογικών Σπουδών και το Πρόγραμμα «Γυναίκες 
στην Εκκλησία και την Κοινωνία» του ΠΣΕ. Με 
τον τόμο αυτὸ αναδεικνύεται η πολυδιάστατη 
εμπλοκή των ορθόδοξων θεολόγων γυναικών 
στην οικουμενική κίνηση αλλά ταυτόχρονα και 
οι σπουδαίες θεολογικὲς προκλήσεις για το ρόλο 
των γυναικών στην Εκκλησία και τη θεολογία. Οι 
προκλήσεις και τα ερωτήματα που τίθενται στο 
πλαίσιο του οικουμενικού διαλόγου αποτέλεσαν 
την αφορμή για έναν εσωτερικό, αυτοκριτικὸ 
διάλογο, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι σήμερα να 
είναι αναγκαίος όσο και επίκαιρος.

Περιοδικό Νέα Εστία
Θρησκεία και Λογοτεχνία (Συλλογικό)
Α΄, Β΄ και Γ΄ μέρος, Μάρτιος 2004, Μάρτιος 2005 
και Σεπτέμβριος 2009 αντίστοιχα.
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Εκκλησία και Πολιτισμός, Αφιέρωμα του 
Περιοδικού ISTINA

Το γνωστό περιοδικό «Istina» αφιερώνει ολόκληρο το τεύχος 
Νο 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010) στο Διεθνὲς Συνέδριο της 
Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών «Εκκλησία και Πολιτισμός», 
που διοργανώθηκε στο Βόλο το 2009. Ο τόμος φιλοξενεί 
σε γαλλική μετάφραση επτὰ κείμενα Ελλήνων ορθοδόξων 
θεολόγων (Μητροπολίτης Νιγηρίας Αλέξανδρος, π. Λάμπρος 
Καμπερίδης, π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Νίκη Παπαγεωργίου, 
Χρυσόστομος Σταμούλης, Δημήτριος Μόσχος, Παντελής 
Καλαϊτζίδης), προκειμένου να καταδειχθεί ποιά είναι σήμερα 
στην Ελλάδα ἡ συζήτηση για τη σχέση Εκκλησίας και 
Πολιτισμού, Εκκλησίας και κόσμου, Εκκλησίας και τοπικών 
παραδόσεων, Εκκλησίας και ιεραποστολής.

ΡΑΝΤΕLIS KALAITZIDIS, 
 ORTHODOXIE ŞI

MODERNITATE, O INTRODUCERE
Traducere din neogreacă de Florin-Cătălin Ghiţ,
Prefaţă de Radu Preda, Colecţia Universitas, Seria 
Theologia Socialis 9, Eikon, Cluj-Napoca, 2010. 
Πρόκειται για τη ρουμάνικη μετάφραση του βιβλίου του 
Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Παντελή 
Καλαϊτζίδη, Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα, Προλεγόμενα, 
που κυκλοφόρησε το 2007 από τις εκδόσεις «Ίνδικτος». 

Metropolitan Kallistos Ware, 
Orthodox Theology 

in the twenty-first Century
Foreword by Pantelis Kalaitzidis, “Doxa & Praxis: Ex-
ploring Orthodox Theology” series, Geneva: WCC 
Publications, 2012
Στον εναρκτήριο αυτό τόμο της σειράς «Doxa & Praxis», ο 
Σεβ. Κάλλιστος Ware εξετάζει τις μελλοντικές ερωτήσεις και 
ανησυχίες με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη –υπό
το κράτος των ταχύτατων και ραγδαίων εξελίξεων στο 
πεδίο της βιοτεχνολογίας, της γενετικής μηχανικής και της 
πληροφορικής– η Ορθοδοξία και ο θεολογικός της στοχασμός 
στο πεδίο κυρίως της ανθρωπολογίας.



Οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή
Αφιέρωμα του περιοδικού The Ecumenical Review.
Το γνωστό αγγλόφωνο περιοδικό The Ecumenical Review 
αφιερώνει ολόκληρο το τεύχος Νο 1, του 2012, σε μια επιλογή 
από τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στον Διεθνές 
συνέδριο με θέμα: «Χριστιανική παρουσία και μαρτυρία 
στην Παλαιστίνη και τη Μέση Ανατολή σήμερα: Θεολογικές 
και πολιτικές προκλήσεις», και που διοργάνωσε τον Ιούνιο 
του 2011 η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών σε συνεργασία 
με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Το τεύχος αυτό 
περιλαμβάνει κείμενα θεολόγων, διανοητών και στρατευμένων 
χριστιανών από την Μέση Ανατολή αλλά και άλλες περιοχές 
του πλανήτη (Michel Nseir, Jamal Hader, Radu Preda, Ekater-
ini G. Tsalampouni, Robert O. Smith, Nora Cort, Tarek Mitri, 
Assaad Elias Kattan, Mary Mikhael, Pantelis Kalaitzidis), που 
αναδεικνύουν τις θεολογικές και πολιτικές προκλήσεις του 
υπό συζήτηση θέματος.

Εκκλησιολογία και Εθνικισμός
Αφιέρωμα του περιοδικού  

St Vladimir’s Theological Quarterly
Το τελευταίο (διπλό) τεύχος (57:3-4, 2013) του έγκριτου 
θεολογικού περιοδικού St Vladimir’s Theological Quarterly, 
που εκδίδεται από το Ορθόδοξο Θεολογικό Σεμινάριο του 
Αγίου Βλαδιμήρου (Νέα Υόρκη), είναι αφιερωμένο στο Διεθνές 
Θεολογικό Συνέδριο «Εκκλησιολογία και Εθνικισμός», που 
συνδιοργανώθηκε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, 
την έδρα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Mün-
ster (Γερμανία), το Κέντρο Ορθοδόξων Χριστιανικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Fordham (Νέα Υόρκη), το 
Ρουμανικό Ινστιτούτο Διορθοδόξων, Διαχριστιανικών 
και Διαθρησκειακών Σπουδών (INTER Cluj-Napoca), το 
Χριστιανικό Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου (Σερβία), 
το Βιβλικό Θεολογικό Ινστιτούτο Αγίου Ανδρέα (Μόσχα), 
την Ορθόδοξη Ακαδημία του Βάλαμο (Φινλανδία) και το 
Ευρωπαϊκό Forum Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών (EFOST, 
Βρυξέλλες), στις 24-27 Μαΐου 2012. Ο τόμος φιλοξενεί 
17 κείμενα επιφανών Ελλήνων και ξένων Ορθοδόξων 
θεολόγων και ιστορικών τα οποία μελετούν τη σχέση 
Ορθοδοξίας και Εθνικισμού (αποτέλεσμα του εναγκαλισμού 
Κράτους-Εκκλησίας στις περισσότερες Ορθόδοξες χώρες), 
το ζήτημα του εθνοφυλετισμού και τη συμβολή του στη 
διαμόρφωση των εθνικών εκκλησιών, την εμφάνιση 
εκκλησιαστικής «Διασποράς», το ζήτημα του πρωτείου κ.ά.
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Pantelis Kalaitzidis,
 Orthodoxy and Political Theology

“Doxa & Praxis: Exploring Orthodox Theology” series,
Geneva: WCC Publications, 2012

Το κεντρικό ερώτημα που θέτει αυτό το βιβλίο συνοψίζεται στο «Γιατί στον 
ορθόδοξο χώρο δεν ευδοκίμησε η πολιτική θεολογία;». Στηριζόμενο στην 
εσχατολογική και ευχαριστιακή αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας, καθώς και 
στη ρωμαλέα εκκλησιολογία και την πλούσια δογματική και λειτουργική 
παράδοση της Ορθοδοξίας, το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε  μια σειρά από 
ιστορικούς λόγους στους οποίους οφείλεται κυρίως η υποτονική παρουσία 
της Ορθοδοξίας στην πολιτική σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης και της 
υποταγής της κατά περιόδους σε διάφορα αυταρχικά καθεστώτα, από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι την Σοβιετική Ένωση. Εν κατακλείδι το 
βιβλίο αυτό αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα από την πλούσια πατερική 
παράδοση και τη σύγχρονη ορθόδοξη θεολογία που θα μπορούσαν να 
συγκροτήσουν μία ορθόδοξη πρόταση πολιτικής θεολογίας και δημόσιας 
μαρτυρίας της Ορθοδοξίας.



Orthodox Hanbook on Ecumenism
Resources for Theological Education

Edited by Pantelis Kalaitzidis, Thomas Fitzgerald, Cyril Hovorun, Aikater-
ini Pekridou, Nikolaos Asproulis, Dietrich Werner and Guy Liarge, Volos/
Geneva/Oxford: Volos Academy Publications/WCC Publications/Regnum 

Books International, 2014
Το Εγχειρίδιο αυτό για τη συμβολή της Ορθοδοξίας στην Οικουμενική κίνηση 
είναι προϊόν συνεργασίας του Προγράμματος για την Οικουμενική Θεολογική 
Εκπαίδευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ETE/WCC), του 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) και της Ακαδημίας Θεολογικών 
Σπουδών Βόλου, και περιλαμβάνει τόσο τα αποτελέσματα των διμερών 
διαλόγων, όσο και τα επιτεύγματα του πολυμερούς διαλόγου, ενώ χαρτογραφεί 
τον τρέχοντα ορθόδοξο θεολογικό προβληματισμό σε όλο τον κόσμο εν σχέσει 
με θέματα που συζητήθηκαν και συζητούνται στην οικουμενική κίνηση. Εκτός 
από τα επιτεύγματα, το εγχειρίδιο επιχειρεί να παρουσιάσει επίσης τις προκλήσεις 
και τα προβλήματα που θέτει στην Ορθόδοξη παράδοση η οικουμενική κίνηση, 
καθώς και τις σύγχρονες ανάγκες της οικουμενικής θεολογικής εκπαίδευσης.
Το Εγχειρίδιο αποτελείται από 8 τμήματα και ένα παράρτημα, ενώ συνοδεύεται 
από έναν ψηφιακό δίσκο (CD) ο οποίος περιλαμβάνει σειρές επισήμων 
κειμένων του Οικουμενικού Διαλόγου ταξινομημένες σε κατηγορίες 
(Πατριαρχικές Επιστολές, Αποφάσεις Πανορθοδόξων Συνόδων κ. α).
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Εκκλησία και Εσχατολογία (συλλογικό),  
Βόλος, «Εκδοτική Δημητριάδος», 2014
Κεντρική Διάθεση, Εκδόσεις «Αρμός»

Ταυτίζοντας την Εκκλησία με το «ήδη», με το πραγματοποιημένο, και 
υποτιμώντας την εσχατολογική διάσταση, το «ούπω», αυτό που δεν έχει 
ακόμη πραγματοποιηθεί, παραμελείται το όραμα της ερχόμενης Βασιλείας 
του Θεού και η δυναμική μεταμόρφωση και ανακαίνιση του σύμπαντος 
κόσμου, προς όφελος μιας ιδεολογικής και παρελθοντικής εκδοχής της 
Ορθοδοξίας.
Με την επανέκδοση του τόμου Εκκλησία και Εσχατολογία, ενός τόμου 
που περιείχε τις εισηγήσεις του πρώτου ομώνυμου κύκλου διαλέξεων της 
Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2000-01, η Ακαδημία, δια της «Εκδοτικής Δημητριάδος», εισέρχεται σε 
μια νέα και σημαντική φάση του εκδοτικού της προγράμματος, με την 
αυτοέκδοση των έργων της (πρακτικά συνεδρίων και σεμιναρίων, δημοσίων 
διαλέξεων και εκδηλώσεων), αλλά και με τη δημοσίευση αυτοτελών έργων 
ευρύτερου θεολογικού καί πνευματικού ενδιαφέροντος, Ελλήνων και ξένων 
συγγραφέων.



Επιμέλεια-Σχεδιασμός Εντύπου: Σοφία Κ. Κουνάβη



Διοικητικό Συμβούλιο :
Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. 

Ιγνάτιος, Προέδρος
Παντελής Καλαϊτζίδης, Δρ. Θ., Διευθυντής

π. Γρηγόριος Παπαθωμάς, Καθηγητής 
Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Ορθοδόξου Ινστιτούτου Αγίου Σεργίου 

Παρισίων,
Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ορθοδόξων 

Θεολογικών Σχολών (EFOST)
Χρήστος Καρακόλης, Αν. Καθηγητής 

Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημήτριος Μόσχος, Επ. Καθηγητής 

Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αγγελική Ζιάκα, Επ. Καθηγήτρια 

Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Λέκτωρ 

Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
π. Δημήτριος Μπαθρέλλος,  

Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο,

Επισκέπτης Καθηγητής στο 
Ινστιτούτο Ορθοδόξων Χριστιανικών 

Σπουδών του Cambridge
π. Χρίστος Χαχαμίδης, Δρ. Θεολογίας, 

κληρικός Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος

Επιστημονική Ομάδα:
π. Gregory Edwards, Δρ Θεολογίας

π. Αυγουστίνος Μπαϊρακτάρης,  
Δρ. Θεολογίας, Επ. Καθηγητής ΑΕΑ 

Ηρακλείου
Νίκος Ασπρούλης, Master Θεολογίας
Γεώργιος Βλαντής, Master Θεολογίας, 

Επιστημονικός Βοηθός Τμήματος 
Ορθοδόξου Θεολογίας Πανεπιστημίου 

Μονάχου
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