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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Βασικό γνώρισμα τῆς πολυετοῦς πορείας τῆς Ἀκαδημίας Θε-
ολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ὑπῆρξε ἡ μελέτη ὄχι μονάχα ἐπίκαι-
ρων καί καυτῶν ζητημάτων θεολογικοῦ, φιλοσοφικοῦ καί εὐρύ-
τερα ἰδεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος (λ.χ. τήν σχέση Ἐκκλησίας καί
κράτους, Ὀρθοδοξίας καί Νεωτερικότητας, γιά νά ἀναφέρουμε
ἐνδεικτικά μονάχα δύο τέτοια παραδείγματα), ἀλλά ἐπίσης καί
ἡ προσεκτική πάντοτε, μέ σεβασμό καί κριτική διάθεση, προ-
σέγγιση τῆς ἱστορίας εὐρύτερα τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας καί
Ἐκκλησίας, στήν προοπτική ἀναζήτησης καί περαιτέρω ἐμπέ-
δωσης τῆς αὐτοσυνειδησίας καί τῆς εὐχαριστιακῆς καί ἐσχατο-
λογικῆς ταυτότητάς της (πρβλ. λ.χ. θέματα ὅπως «Ἐκκλησία,
Εὐχαριστία, Κόσμος», «Ἐκκλησία καί Ἐσχατολογία» κ.ἄ.).1 Ἄν
καί ἡ ὀρθόδοξη θεολογία, ὅπως καθομολογεῖται, ὑπῆρξε γιά
πολλούς αἰῶνες, μέχρι καί πολύ πρόσφατα, λόγῳ κυρίως ἱστο-
ρικῶν ἀλλά ὄχι μόνο συγκυριῶν, ἐγκλωβισμένη σέ ἀλλότρια συ-
στήματα, μεθόδους καί πηγές θεολόγησης («βαβυλώνια αἰχμα-
λωσία», «ψευδομόρφωση»), τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται
μία εἰλικρινής διάθεση, ἔστω καί ἀποσπασματική, τόσο σέ ἐπί-
πεδο αὐστηρῶς ἀκαδημαϊκό, ὅσο καί εὐρύτερα, πρός τήν κα-
τεύθυνση κατ᾽ ἁρχάς κριτικῆς ἀποτίμησης καί στήν συνέχεια
ὑπέρβασης καί ἀπαγκίστρωσης ἀπό τά ποικίλα προβλήματα καί
ἀγκυλώσεις τοῦ παρελθόντος, ἡ ὁποία καί θά ὁδηγήσει καί στήν
ἀνάλογη συμμετοχή καί στράτευση σέ ἕνα γόνιμο κριτικό διά-
λογο μέ τόν περιβάλλοντα, ραγδαῖα μεταβαλλόμενο κόσμο.
Στήν προοπτική αὐτή, ἡ ἀπόπειρα κριτικῆς μελέτης καί ἀξιο-
λόγησης τῆς ἱστορίας τῆς ἑλλαδικῆς θεολογίας, ἰδιαίτερα τοῦ
20οῦ αἰώνα, ὅπως αὐτή διακονήθηκε καί ἐκφράστηκε κυρίως



2. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ἔχει ἐδῶ καί πολ-
λά χρόνια ξεκινήσει τήν σχετική συζήτηση μέ ἀφορμή τό Συνέδριο πού ἔλαβε
χῶρο τό 2005 καί τήν ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν πού ἀκολούθησε, ὅπου διερευ-
νήθηκε κριτικά ἡ συμβολή τῆς γενιᾶς τοῦ ᾽60 στήν εὐρύτερη θεολογική ἀναγέν-
νηση πού ἔδωσε νέα πνοή στή νεοελληνική ὀρθόδοξη θεολογία. Βλ. σχετικά Π.
Καλαϊτζίδης, Θ.Ν. Παπαθανασίου, Θ. Ἀμπατζίδης (ἐπ. ἔκδ.), Ἀναταράξεις στή
μεταπολεμική θεολογία. «Ἡ “θεολογία τοῦ ᾽60”», Ἴνδικτος, Ἀθήνα, 2009.
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ἀπό τούς πανεπιστημιακούς διδασκάλους τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν, ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον προκειμένου νά διαπιστωθεῖ
ὁ βαθμός συμμετοχῆς τῆς νεώτερης, ἰδιαίτερα νεοελληνικῆς,
ὀρθόδοξης θεολογίας στίς εὐρύτερες ζυμώσεις στόν δημόσιο
χῶρο τῶν ἰδεῶν, πρός τήν κατεύθυνση τῆς σωτηριολογικῆς
ἀνταπόκρισης στίς ποικίλες ὑπαρξιακές ἀναζητήσεις τοῦ
(μετα-νεωτερικοῦ ἀνθρώπου.

Στήν προοπτική αὐτή, ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βό-
λου φιλοδοξεῖ ἀκριβῶς νά ἀνοίξει, ἤ μᾶλλον νά συνεχίσει2, τόν
διάλογο αὐτό, μακριά ἀπό ἀφοριστικές ἤ εὔκολες καταγγελίες
ἀλλά μέ κριτική ματιά καί ψυχραιμία νά διατρέξει τούς σημα-
ντικότερους σταθμούς στήν ἐξέλιξη τῆς νεώτερης ἑλλαδικῆς θε-
ολογίας, ὅπως αὐτή ἀποτυπώνεται στό πολύπλευρο ἔργο ἐπι-
φανῶν προσωπικοτήτων, συνήθως πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν,
οἱ ὁποῖοι, καταθέτοντας τόν προσωπικό τους μόχθο, ἀνεξάρτη-
τα ἀπό τήν ἐπιτυχῆ ἤ ὄχι καρποφορία του, εἶχαν ἐξάπαντος ὡς
ἔμφυτη ἀγωνία τήν διακονία τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας καί τόν
πλουτισμό τοῦ «Κυριακοῦ Σώματος».

Γιά τήν ἐπιτυχέστερη ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ θεωρήθηκε
ὀρθό νά ἐγκαινιαστεῖ, ἔπειτα ἀπό τήν σχετική κατάλληλη προ-
ετοιμασία, εἰδικός κύκλος συνεδρίων καί ἐκδόσεων, μέ τίτλο Θε-
ολογικές Προσωπογραφίες, ὅπου, μέ τήν συμμετοχή ἐγκρίτων με-
λετητῶν (θεολόγων, φιλοσόφων καί ἄλλων στοχαστῶν), θά δι-
νόταν ἡ εὐκαιρία γιά μία ἐνδελεχῆ καί ὑψηλῆς ἐπιστημονικῆς
ἀρτιότητας, ὅπως φροντίζει νά κάνει τόσα χρόνια ἡ Ἀκαδημία,
σκιαγράφηση ὁρισμένων ἐκ τῶν σημαντικότερων πορτρέτων τῶν
παρελθόντων θεολογικῶν γενεῶν. Στό πλαίσιο αὐτό, καί τριά-
ντα χρόνια μετά τόν θάνατο τοῦ πολιοῦ «λέοντα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας» Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα, ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν
Σπουδῶν ἀναλαμβάνει τήν πρωτοβουλία νά συνεχίσει καί νά δι-



3. Εἶναι ἀλήθεια, ὅπως θά διαπιστώσει καί ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἀνά χεῖρας τόμου,
ὅτι ἀπό τόν θάνατο τοῦ Τρεμπέλα καί μέχρι σήμερα, ἔχουν δεῖ τό φῶς τῆς δη-
μοσιότητας ἐπιμέρους ἐκδόσεις ἤ μεμονωμένα ἄρθρα τά ὁποῖα ἀσχολοῦνται μέ
τό πρόσωπο καί πτυχές τοῦ ἔργου τοῦ Τρεμπέλα. Ὡστόσο, ἐκεῖνο πού ἀπου-
σιάζει ἀπ’ ὅλες αὐτές τίς ἐκδόσεις, εἶναι ἡ σοβαρή ἐπιστημονική κριτική ἀπο-
τίμηση τῆς συμβολῆς του στήν νεοελληνική θεολογία, ἐφόσον περιορίζονται πε-
ρισσότερο σέ ἕνα ἐγκωμιαστικό καί δοξολογικό διθύραμβο γιά τήν προσωπι-
κότητά του.
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ευρύνει τό δύσκολο, ὅσο καί ἀναγκαῖο, αὐτό ἔργο τῆς κριτικῆς
μελέτης καί ἐπισκόπησης τῆς νεοελληνικῆς ὀρθόδοξης θεολο-
γίας, προσφέροντας στό θεολογικό καί ὄχι μόνο, κοινό, τόν συλ-
λογικό αὐτό τόμο, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει τίς εἰσηγήσεις Συνε-
δρίου πού ἔλαβε χώρα στήν Ἀθήνα, στίς 19 Μαρτίου 2011, μέ
τίτλο «Παναγιώτης Τρεμπέλας: Μεταξύ παράδοσης καί ἀνανέω-
σης, μεταξύ ἐπιστήμης καί ἱεραποστολῆς».

Πρόκειται, χωρίς ἀμφιβολία, γιά ἕνα πρωτόλειο ἐγχείρημα3

πού ἀποβλέπει σέ μία πρώτη νηφάλια καί ὥριμη πιά ἀξιολόγη-
ση καί ἀποτίμηση ποικίλων ὄψεων τῆς σκέψης καί τῆς προσω-
πικότητάς του. Ἡ ἀσφάλεια ἀλλά καί ἡ ἀπόσταση πού παρέ-
χει ὁ ἱστορικός χρόνος ὁ ὁποῖος μεσολαβεῖ ἀπό τό πρόσωπο
καί τό ἔργο αὐτό ὥς τήν συγκαιρινή ἑρμηνευτική προσέγγιση,
ἀποτελεῖ ἐχέγγυο γιά μία ἰσορροπημένη, ἀλλά ὁπωσδήποτε κρι-
τική καί ἐξάπαντος ὄχι δοξολογική ἀποτίμηση καί διερεύνηση
τῆς πολύπλευρης κληρονομιᾶς του. Στήν συνάφεια αὐτή, ποι-
κίλα κρίσιμα ἐρωτήματα ἀποτελοῦν τό ἀντικείμενο προσεκτικῆς
ἐξέτασης καί ἑρμηνευτικῆς ἀξιολόγησης ἀπό ἐγκρατεῖς ἐρευνη-
τές, καλύπτοντας ποικίλες ἐκφάνσεις τοῦ ἔργου τοῦ Τρεμπέλα,
ὅπως λ.χ. ἡ ἑρμηνευτική μεθοδολογία καί ἡ μεταφραστική ἐργα-
σία του σέ σχέση μέ τά βιβλικά κείμενα καί τούς Πατέρες, ἡ
συμβολή καί προσφορά του στήν λειτουργική ἀναγέννηση στήν
Ἑλλάδα, ἡ ἀπολογητική καί πολεμική στάση του πρός διάφο-
ρες θύραθεν ἰδεολογίες, ἡ στάση καί ὁ ρόλος του στίς διαχρι-
στιανικές σχέσεις καί τούς οἰκουμενικούς διαλόγους, ἡ σημασία
τῆς Δογματικῆς του, ἡ συμβολή του στήν ἀναγέννηση τοῦ κα-
τηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα κ.ἄ.

Ἔτσι, ὁ ἀνά χεῖρας συλλογικός τόμος, ἐκτός ἀπό τήν εἰσα-
γωγή τοῦ γράφοντος, πού ἀποσκοπεῖ σέ μία πρώτη γνωριμία
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καί ἀποτύπωση τῆς εὐρύτερης θεολογικῆς ἐποχῆς τοῦ Π. Τρε-
μπέλα καί τῆς θετικῆς ἤ ἀρνητικῆς συμβολῆς του στά θεολογι-
κά γράμματα, περιέχει μία ἐπισκόπηση τῆς πνευματικῆς καί ἐπι-
στημονικῆς διαδρομῆς του (Ἀθ. Κοτταδάκης), τρεῖς μελέτες βι-
βλικοῦ ἐνδιαφέροντος πού ἀσχολοῦνται μέ ζητήματα ἑρμηνευ-
τικῆς καί μετάφρασης τῶν κειμένων (Ἰω. Καραβιδόπουλος, Χρ.
Καρακόλης, Στ. Ζουμπουλάκης), μία μελέτη γιά τό κηρυκτικό
ἔργο τοῦ θεολόγου μας (π. Ἀντ. Πινακούλας), δύο μελέτες λει-
τουργικοῦ περιεχομένου ὅπου ἐξετάζεται ἡ ἐκδοτική προσπά-
θεια τοῦ Τρεμπέλα καί ἡ συμβολή του στόν χῶρο τῆς λειτουρ-
γικῆς ἐπιστήμης (Παναγιώτης Καλαϊτζίδης, π. Δημ. Τζέρπος),
τρεῖς μελέτες συστηματικοῦ προσανατολισμοῦ ὅπου προσεγγί-
ζεται ἡ Δογματική, τό ἀπολογητικό ἔργο καί ἡ σχέση καταφα-
τικῆς θεολογίας καί ἀποφατισμοῦ στόν Τρεμπέλα (π. Δημ.
Μπαθρέλλος, Γ. Βλαντής, Παντελής Καλαϊτζίδης), μία μελέτη
μέ ἀμιγῶς οἰκουμενική προοπτική ὅπου ἐξετάζεται ὁ ρόλος τοῦ
Τρεμπέλα στό πλαίσιο τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων (Γ. Γαλί-
της), ἐνῶ ὁ τόμος ὁλοκληρώνεται μέ μία μελέτη πού τοποθετεῖ
τό σχετικό ἔργο μέσα στό εὐρύτερο πνευματικό πλαίσιο τῆς
ἐποχῆς του (π. Εὐ. Γκανᾶς). Σέ καμιά περίπτωση ὁ τόμος δέν
χαρακτηρίζεται ἀπό κάποια καταθλιπτική ὁμοφωνία ἤ ὁμογε-
νοποίηση τοῦ πλουραλισμοῦ τῶν ἀπόψεων. Ἀντίθετα, ἀποτελεῖ
ἕνα ἀκόμη παράδειγμα πού ἐκφράζει μέ τόν καλύτερο δυνατό
τρόπο τό γνωστό μότο «ἡ ἑνότης ἐν τῇ ποικιλίᾳ», πραγματώ-
νοντας ἔτσι στήν πράξη τό ζητούμενο τῆς ἐπιστημονικῆς πολυ-
φωνίας καί ἀκαδημαϊκῆς διαφωνίας, μέ λίγα λόγια τόν διάλο-
γο, ἕνα ἀγαθό πού φαίνεται ὅτι σπανίζει ἰδιαίτερα στόν τόπο
μας.

Θά ἤθελα, ἀπό τήν θέση αὐτή, νά εὐχαριστήσω ὅλους αὐτούς
πού συνέβαλαν μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο στήν ἔκδοση τοῦ
πολύ σημαντικοῦ αὐτοῦ συλλογικοῦ τόμου, καθώς ἐπίσης καί
στήν διοργάνωση τοῦ σχετικοῦ Συνεδρίου: τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ.
τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, καί τόν Δρ Πα-
ντελῆ Καλαϊτζίδη, Διευθυντή τῆς Ἀκαδημίας, γιά τήν ἀμέριστη
καί πολύπλευρη ὑποστήριξη καί ἐμπιστοσύνη τους, τούς εἰση-
γητές τοῦ σεμιναρίου καί συγγραφεῖς τοῦ παρόντος τόμου γιά
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τόν κόπο καί τόν χρόνο πού διέθεσαν στήν προσπάθεια αὐτή,
ὅπως ἐπίσης καί τούς συναδέλφους μου, συνεργάτες τῆς Ἀκα-
δημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν, Γιῶργο Βλαντή, Φιλοκτήμονα
Σταμόπουλο-Σαμαρά, Κλαίρη Νικολάου καί Βαλίλα Γιαννου-
τάκη, γιά τήν μέ κάθε τρόπο συνδρομή τους στήν ἀποτελε-
σματική πραγματοποίηση τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος.

Νικόλαος Ἀσπρούλης
Βόλος, 30 Σεπτεμβρίου 2014
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