
Ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου λειτουργεῖ ὡς ἕνα 

ἀνοιχτὸ ἐργαστήρι σκέψης καὶ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν διανόη-

ση καὶ τὴν κοινωνία, δίχως ἀμυντικὰ ἀντανακλαστικὰ ἢ ἀπολογητικὴ 

διάθεση, ὀργανώνοντας ἐτήσιους θεματικοὺς κύκλους σπουδῶν, 

σεμινάρια, διεθνῆ συνέδρια καὶ ἐκδόσεις. Πάγια ἐπιδίωξη τῆς Ἀκαδη-

μίας Θεολογικῶν Σπουδῶν στάθηκε ἡ συνεργασία καὶ ἡ σύμπραξη μὲ 

ἄλλους φορεῖς, καθὼς καὶ ἡ ἀπὸ κοινοῦ συζήτηση τῶν μεγάλων προ-

βλημάτων τοῦ καιροῦ μας, μὲ πνεῦμα σεβασμοῦ στὴν ἑτερότητα τοῦ 

καθενός. Ἔτσι ἡ Ἀκαδημία συνεργάστηκε μὲ ἀκαδημαϊκούς, ἐκκλησια-

στικοὺς καὶ οἰκουμενικοὺς φορεῖς, μὲ φορεῖς τῆς κοινωνίας τῶν πολι-

τῶν, τῆς θύραθεν διανόησης καὶ τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, καθὼς 

καὶ μὲ διακεκριμένα ἐπιστημονικὰ καὶ θεολογικὰ περιοδικά, τόσο ἀπὸ 

τὸν ὀρθόδοξο ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν εὐρύτερο οἰκουμενικὸ χῶρο, ὅπως καὶ μὲ 

ἐκδοτικοὺς οἴκους, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ τὸ ἐξωτερικό, καθιστώ-

ντας τὸν Βόλο καὶ τὴν Μητρόπολη Δημητριάδος τόπο συνάντησης καὶ 

διαλόγου.
Κατὰ τὰ παρελθόντα ἀκαδημαϊκὰ ἔτη ἡ Ἀκαδημία Θεολογι-

κῶν Σπουδῶν μελέτησε θέματα ὅπως: Ἐκκλησία καὶ Ἐσχατολογία, 

Εὐχαριστία – Ἐκκλησία – Κόσμος, Ὀρθοδοξία καὶ Νεωτερικότητα, 

Ἰσλὰμ καὶ φονταμενταλισμός – Ὀρθοδοξία καὶ παγκοσμιοποίηση, 

Φύλο καὶ θρησκεία – Ἡ θέση τῆς γυναίκας στὴν Ἐκκλησία, Ἡ συμμετο-

χὴ τῶν ὀρθοδόξων γυναικῶν στὴν οἰκουμενικὴ κίνηση, Θεολογία καὶ 

λογοτεχνία, Ὀρθοδοξία καὶ πολυπολιτισμικότητα, Ἡ συμμετοχὴ τῶν 

λαϊκῶν στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, Κράτος καὶ Ἐκκλησία, Ὀρθοδοξία καὶ 

Ἰσλάμ – Τὸ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη, Συγχώρηση, καταλλαγὴ καὶ εἰρήνη, 

Wittgenstein καὶ ἀποφατικὴ θεολογία, Ἡ Ὀρθοδοξία τὸν 21ο αἰώνα, 

Νεοπατερικὴ σύνθεση καὶ Μεταπατερικὴ θεολογία, Ἡ χριστιανικὴ 

παρουσία καὶ μαρτυρία στὴν Μέση Ἀνατολή, Ἐκκλησιολογία καὶ 

ἐθνικισμὸς στὴν μεταμοντέρνα ἐποχή, Παναγιώτης Τρεμπέλας: Μετα-

ξὺ παράδοσης καὶ ἀνανέωσης, μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ ἱεραποστολῆς, 

Νίκος Νησιώτης: Ὁ οἰκουμενικὸς θεολόγος τῆς Ὀρθοδοξίας, Τὸ παρὸν 

καὶ τὸ μέλλον τῶν Βιβλικῶν σπουδῶν στὴν Ὀρθόδοξη καὶ τὴν Ρωμαιο-

καθολικὴ Ἐκκλησία, Ὀρθοδοξία καὶ συναφειακὴ θεολογία: Ἐναύσμα-

τα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ σύγ-

χρονες προκλήσεις, Πολιτικὴ Ὀρθοδοξία καὶ ὁλοκληρωτισμὸς στὴν 

μετακομμουνιστικὴ ἐποχή, κ.ἄ.
Καρπὸς τῆς παραπάνω προσπάθειας εἶναι ἡ ἔκδοση ἀπὸ τὴν 

Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν πολλῶν ἀπὸ τοὺς παραπάνω κύκλους 

εἰσηγήσεων ἢ συνεδρίων, αὐτόνομα ἢ σὲ συνεργασία μὲ γνωστοὺς 

ἐκδοτικοὺς οἴκους στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔγκυρα 

ἐπιστημονικὰ περιοδικά.
Ἐκδοτική 

Δημητριάδος

Πρόσωπο, 
Εὐχαριστία 
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Πρόλογος

H Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ἀποδίδει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴν οὐσιαστικὴ προ-
σπέλαση καὶ συζήτηση τῶν προβλημάτων καὶ προκλήσεων ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία καλεῖται νὰ 

ἀντιμετωπίσει στὸν κόσμο τοῦ σήμερα. Στὴν προοπτικὴ αὐτὴ ἔχει κατ’ ἐπανάληψη διοργανώσει συ-
νέδρια καὶ ἡμερίδες μὲ θέμα τὴν σύγχρονη Ὀρθόδοξη θεολογία. Μία ἀπὸ τὶς κορυφώσεις τῆς ἐνα-
σχόλησης μὲ αὐτὴ τὴν προβληματικὴ ἀποτέλεσε τὸ συνέδριο ποὺ ἐπιχείρησε μία πρώτη θεολογικὴ 
ἀποτίμηση τῆς γενιᾶς τοῦ ’601. Ἰδιαίτερης μνείας ἀξίζουν ἐπίσης τὰ δύο πιὸ πρόσφατα συνέδρια 
τῆς σειρᾶς «Θεολογικὲς Προσωπογραφίες», ἀφιερωμένα στὸν Παναγιώτη Τρεμπέλα καὶ τὸν Νίκο 
Νησιώτη2. Ἂν σ’ ἐκεῖνα ὑπερτεροῦσε τὸ στοιχεῖο τῆς κριτικῆς ἀποτίμησης, τὸ συνέδριο, τοῦ ὁποί-
ου οἱ εἰσηγήσεις δημοσιεύονται στὸν τόμο αὐτό, χωρὶς νὰ ἀπεμπολεῖ τὴν κριτικὴ λειτουργία, ποὺ 
ὀφείλει πάντοτε νὰ εἶναι σύμφυτη μὲ τὸ θεολογεῖν, ἀνέδειξε περισσότερο τὸ στοιχεῖο τῆς ὀφειλῆς, 
τιμώντας ἕνα λαμπρὸ ἐκφραστὴ τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς καὶ γενικότερα Ὀρθόδοξης θεολογίας, 
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη Δ. Ζηζιούλα.

Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἐκπροσώπους τῆς θεολο-
γικῆς γενιᾶς τοῦ ’60, ἀπολαμβάνοντας οἰκουμενικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀκτινοβολία καὶ ἀναμφίβολη 
ἀκαδημαϊκὴ ἀναγνώριση. Δεσπόζει ἐδῶ καὶ δεκαετίες στὸν διαχριστιανικὸ ἀκαδημαϊκό – θεολο-
γικὸ χῶρο, ὅπως καὶ στὸν οἰκουμενικὸ ἐκκλησιαστικὸ διάλογο, πυροδοτώντας μὲ τὶς θέσεις καὶ 
τὶς προτάσεις του γόνιμο προβληματισμὸ γύρω ἀπὸ τὰ οὐσιώδη τῆς θεολογικῆς συζήτησης καὶ τῆς 

1. Βλ. σχετικὰ Π. Καλαϊτζίδη, Θ. Ν. Παπαθανασίου, Θ. Ἀμπατζίδη (ἐπιμ.), Ἀναταράξεις στὴ μεταπολεμικὴ θεολο-
γία. Ἡ θεολογία τοῦ ᾽ 60, Ἴνδικτος, Ἀθήνα, 2009.

2. Βλ. Νικολάου Ἀσπρούλη (ἐπιμ.-εἰσαγ.), Θεολογικὲς Προσωπογραφίες Ι: Παναγιώτης Τρεμπέλας: Μεταξὺ παράδοσης 
καὶ ἀνανέωσης, μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ ἱεραποστολῆς, Ἐκδοτικὴ Δημητριάδος, Βόλος, 2016 καὶ Ν. Ἀσπρούλη-Γ. Βλαντῆ 
(ἐπιμ.), Θεολογικὲς Προσωπογραφίες ΙΙ: Νίκος Νησιώτης. Ὁ Οἰκουμενικὸς θεολόγος τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἐκδοτικὴ Δημητριάδος, 
Βόλος (ὑπὸ ἔκδοση).
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ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ ἀνοίγοντας ταυτόχρονα τὴν σύγχρονη ὀρθόδοξη θεολογία σὲ μία καρπο-
φόρα ἀντιπαράθεση μὲ τὸν νεωτερικὸ πολιτισμό, πέρα ἀπὸ ὁμολογιακὲς καὶ ἀμυντικὲς ἀγκυλώσεις 
καὶ χωρὶς τὸν φόβο τῆς κάθε ἑτερότητας. Ἄξονες τοῦ θεολογικοῦ του προγράμματος ἀποτελοῦν τὸ 
πρόσωπο, ὅπως ἀναδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὴν ἐπανεύρεση καὶ ἀναζωπύρωση τῆς πίστης στὸν Τρια-
δικὸ Θεό, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ εὐχαριστιακὴ καὶ ἐσχατολογικὴ πρόγευση τοῦ προσωπικοῦ τρόπου ὑπάρ-
ξεως καὶ τῆς σωτηρίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὁλόκληρη τὴν κτίση στὸ πλαίσιο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
γεγονότος. Μὲ τὶς πρωτότυπες καὶ διεισδυτικὲς ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις του ἀνατέμνει ὑπαρξι-
ακὰ τὰ δόγματα καὶ εὐρύτερα τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιχειρώντας νὰ φέρει σὲ οὐσιαστικὸ 
διάλογο τὴν ἐκκλησιαστικὴ πίστη μὲ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος, ζώντας σὲ καιρὸ ραγδαίων 
μεταβολῶν καὶ ἀνατροπῶν, κατακλύζεται ἀπὸ πλῆθος ὑπαρξιακῶν καὶ ἄλλων προβλημάτων (ἀτο-
μικισμός, οἰκολογικὸ πρόβλημα, ἐκκοσμίκευση, κ.ἄ.), ἐπιζητώντας ὅμως παράλληλα νὰ γνωρίσει 
καὶ νὰ βιώσει τὴν ὑπαρκτικὴ ἀλήθεια.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς, τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν, ὑπὸ 
τὴν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, ἀποφάσισε τὴν ὑποδοχὴ τοῦ διακε-
κριμένου θεολόγου καὶ ἀρχιερέα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς Ἑταίρου καὶ Ἐπίτιμου μέλους 
της, διοργανώνοντας πρὸς τιμὴν του Διεθνὲς Συνέδριο καὶ ἄλλες συναφεῖς ἐκδηλώσεις κατὰ τὸ 
διήμερο 28-30 Ὀκτωβρίου 2011, μὲ γενικὸ τίτλο «Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Δ. Ζηζιούλας: 
Πρόσωπο, Εὐχαριστία καὶ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σὲ ὀρθόδοξη καὶ οἰκουμενικὴ προοπτική». Εἴμαστε 
βαθύτατα εὐγνώμονες πρὸς τὸν τιμώμενο γιὰ τὴν ἐκ μέρους του ἄμεση ἀνταπόκριση καὶ ἀποδοχὴ 
τῆς πρότασής μας, καὶ ἰδιαίτερα χαρούμενοι ποὺ καθίσταται ἐν τέλει δυνατὴ ἡ δημοσίευση τῶν 
εἰσηγήσεων τοῦ συνεδρίου αὐτοῦ.

Στὸ εἰσαγωγικὸ μέρος τῆς παρούσας ἀφιερωματικῆς ἔκδοσης δημοσιεύονται ἡ πατριαρχικὴ 
εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου τοῦ Α΄, οἱ χαιρετισμοὶ τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καὶ τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, καθὼς καὶ τῶν τότε Κοσμητόρων τῶν δύο Θεολο-
γικῶν Σχολῶν τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Καθηγητῆ Μάριου Μπέγζου (Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπι-
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στήμιο Ἀθηνῶν) καὶ τοῦ Καθηγητῆ Μιχαὴλ Τρίτου (Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης). Στὸ πρῶτο μέρος φιλοξενοῦνται οἱ ἐπιστημονικὲς εἰσηγήσεις τοῦ Συνεδρίου, 
οἱ ὁποῖες ἐπιχειροῦν νὰ διερευνήσουν ποικίλες πτυχὲς τῆς θεολογικῆς σκέψης καὶ τοῦ ἔργου τοῦ 
τιμώμενου Ἱεράρχη. Οἱ δύο πρῶτες μελέτες (Νικόλαος Ἀσπρούλης καὶ Κωνσταντῖνος Ἀγόρας) ἐξε-
τάζουν ὄψεις τῆς νεοπατερικῆς μεθοδολογίας καὶ τῆς ἑρμηνευτικῆς στὸ ἔργο τοῦ Μητροπολίτη 
Περγάμου, ἐνῶ στὴν συνέχεια ἀκολουθοῦν συμβολές (Πέτρος Βασιλειάδης, Ἐπίσκοπος Βρανιτσέ-
βου Ἰγνάτιος) ποὺ συζητοῦν τὴν ἐσχατολογικὴ κατανόηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸν εἰκονιστικὸ ρε-
αλισμὸ στὴν σκέψη του. Ἀκολουθεῖ μία σειρὰ μελετῶν ποὺ καλύπτουν ἐπιμέρους πτυχὲς τῆς εὐχα-
ριστιακῆς ἐκκλησιολογίας σὲ σχέση μὲ τὸ ἔργο τοῦ Μητροπολίτη Ἰωάννη, τῆς ὁποίας ἄλλωστε ὁ 
ἴδιος ἀποτελεῖ ἕνα βασικότατο ἐκφραστή. Οἱ μελέτες αὐτὲς (Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, π. 
Δημήτριος Μπαθρέλλος, Σταῦρος Γιαγκάζογλου) ἐξετάζουν τὸ ζήτημα τοῦ πρωτείου, τὸν ρόλο τοῦ 
ἐπισκόπου καὶ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργημάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν σημασία τῆς σύνθεσης 
Χριστολογίας καὶ Πνευματολογίας ὑπὸ τὸ πρίσμα πάντοτε τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας, ἐνῶ 
γίνεται εἰδικὴ ἀναφορὰ (Γεώργιος Μαρτζέλος) στὴν ἰδιαίτερη συμβολὴ τῆς ἐκκλησιολογίας τοῦ 
τιμώμενου στὸ πλαίσιο τῶν διμερῶν καὶ πολυμερῶν διαχριστιανικῶν διαλόγων. Ἡ περὶ προσώπου 
ἰδιαίτερα πρωτότυπη συμβολή, μία ἀπὸ τὶς βασικὲς συνισταμένες τοῦ ἔργου τοῦ Μητροπολίτη Περ-
γάμου, ἐξετάζεται στὴν συνέχεια, τόσο σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὴν περὶ Ἁγίας Τριάδος θεολογία του (Θε-
όφιλος Ἀμπατζίδης)3,3  ὅσο καὶ σὲ σχέση μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους θεολόγους τῆς Ρωσικῆς 
Διασπορᾶς, τὸν Βλαδίμηρο Λόσκυ (Μichel Stavrou), ἐνῶ ἀναδεικνύεται περαιτέρω ἡ σημαίνουσα 
θέση τῆς ἑτερότητας στὴν συγκρότηση καὶ κατανόηση τῆς προσωπικῆς ταυτότητας (Ἐπίσκοπος 
Δυτικῆς Ἀμερικῆς Μάξιμος), ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ ἀσκητικὸ ἦθος ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν προσωπο-
λογικὴ αὐτὴ θεώρηση (Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς). Τρεῖς ἀκόμη μελέτες ἐπιχειροῦν, ἡ κάθε 
μία ἀπὸ τὴν δική της σκοπιά, νὰ καταδείξουν τὶς προεκτάσεις τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ Ἰωάννη 

3. Μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ θέματος τῆς εἰσήγησης τοῦ Χαράλαμπου Βέντη, καὶ προκειμένου νὰ καλυφθεῖ τὸ κενὸ τῆς 
διαπραγμάτευσης τῆς περὶ Ἁγίας Τριάδος Θεολογίας τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου, ζητήθηκε ἀπὸ τὸν Θεόφιλο Ἀμπατζί-
δη, ὁ ὁποῖος δὲν περιλαμβάνονταν στοὺς ὁμιλητὲς τοῦ συνεδρίου, νὰ προσφέρει ἕνα κείμενο σχετικὸ μὲ τὸ θέμα αὐτό.
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Δ. Ζηζιούλα σὲ ἐπιμέρους πεδία, ὅπως σὲ ἐκεῖνο τῆς οἰκο-θεολογίας (Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη), 
τῆς σημασίας τοῦ προσώπου καὶ τῆς ὁμολογίας τῆς ἀλήθειας ὡς ὑποστατικοῦ γεγονότος (Aristotle 
Papanikolaou)· στὸ ἑπόμενο κείμενο ὁ συγγραφέας (Χαράλαμπος Βέντης) ἐξετάζει τὴν εὐχαριστι-
ολογία τοῦ διακεκριμένου ἱεράρχη στὴν συνάφειά της μὲ τὴν σύγχρονη πολιτικὴ θεωρία, σὲ μία 
προοπτικὴ ἔμμεσου διαλόγου μὲ τὸν σύγχρονο Σλοβένο φιλόσοφο καὶ στοχαστῆ Slavoj ŽiŽek γύρω 
ἀπὸ τὸν χαρακτήρα τοῦ χριστιανισμοῦ. 

Ὁ συλλογικὸς τόμος ὁλοκληρώνεται μὲ τὶς ὁμιλίες ποὺ ἔλαβαν χώρα στὸ πλαίσιο τῆς τιμητικῆς 
ἐκδήλωσης γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου σὲ Ἑταῖρο τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν 
Σπουδῶν, ὅπου σκιαγραφεῖται ἡ ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολογικὴ προσωπικότητα τοῦ τιμώμενου Ἱε-
ράρχη (Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος) καὶ περιγράφεται ἡ ἀκαδημαϊκὴ καὶ ἐν γένει θεο-
λογικὴ πορεία του (Παντελὴς Καλαϊτζίδης). Ἡ ἔκδοση κλείνει μὲ τὴν βαρυσήμαντη διάλεξη τοῦ 
Μητροπολίτη Περγάμου γιὰ τὶς προκλήσεις ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει ἡ ὀρθόδοξη θεολογία 
στὸν αἰώνα ποὺ ζοῦμε.

Κλείνοντας αὐτὸν τὸν σύντομο Πρόλογο θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους ὅσοι συνέβαλαν 
στὴν προετοιμασία καὶ διοργάνωση τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ γεγονότος, ὅπως ἐπίσης καὶ στὴν ἔκδο-
ση τοῦ ἀνὰ χεῖρας ἀφιερωματικοῦ τόμου. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλονται στὸν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη, τόσο γιὰ τὴν θετική του ἀνταπόκριση στὴν πρότασή μας, ὅσο 
καὶ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ ἐκτίμηση μὲ τὴν ὁποία περιβάλλει τὸ ἐν γένει ἔργο τῆς Ἀκαδημίας 
Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἵδρυσης καὶ λειτουργίας της. Εὐχαριστοῦμε 
ἐπίσης τοὺς διακεκριμένους εἰσηγητὲς αὐτοῦ τοῦ συνεδρίου καὶ συγγραφεῖς τοῦ τόμου, ποὺ μὲ χαρὰ 
καὶ προθυμία ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκλησή μας· τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριά-
δος κ. Ἰγνάτιο καὶ τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς εἰσήγησής μας καὶ τὴν 
πολύπλευρη στήριξη τῆς ὅλης προσπάθειας· τοὺς κληρικοὺς καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ως Δημητριάδος, καὶ ἰδιαιτέρως τὸν πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνὸ Κιαμέτη, καθὼς καὶ τοὺς 
ὑπεύθυνους καὶ τὸ προσωπικὸ τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου Θεσσαλίας γιὰ τὴν πολύτιμη βοήθεια καὶ 
συμπαράστασή τους στὴν ἄρτια διοργάνωση τοῦ συνεδρίου· τοὺς συνεργάτες τῆς Ἀκαδημίας Θεο-
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λογικῶν Σπουδῶν Κλαίρη Νικολάου, Βαλίλα Γιαννουτάκη, Φιλοκτήμονα Σταμόπουλο-Σαμαρᾶ καὶ 
Γιῶργο Βλαντῆ, γιὰ τὴν ὑποδειγματικὴ συνεργασία τους εἴτε στὴν πραγματοποίηση τοῦ συνεδρίου 
εἴτε στὴν ἔκδοση τοῦ παρόντος τόμου· τελευταίους, ἀλλὰ ὄχι ἔσχατους, τὸν Ἐπικ. Καθηγητὴ τῆς 
Ἀνωτ. Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης Γιῶργο Φουστέρη καὶ τὸν συνεργάτη τοῦ Τομέα 
Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Κωστῆ Δρυγιανάκη γιὰ 
τὴν πολύτιμη βοήθειά τους στὴν προετοιμασία τοῦ παρόντος ἔργου.

Παντελὴς Καλαϊτζίδης & Νικόλαος Ἀσπρούλης
Ὀκτώβριος 2015



14 Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ι









18 Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ι



Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ι 	 19

Χαιρετισμὸς  
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος  
κ.κ. Ἱερωνύμου

Χ αιρετίζω ἀσμένως τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος διοργανωθέντος διεθνοῦς θεολογικοῦ συνεδρίου, τὸ 

ὁποῖο σκοπὸ ἔχει νὰ τιμήσει προσηκόντως τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννην, 
νὰ ἐξάρει τὴν θεολογική του προσφορὰ καὶ ἐν γένει τὸ ἔργο του καὶ νὰ τοῦ ἀποδώσει τὸν τίτλο τοῦ 
Ἑταίρου τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Ὁ τιμώμενος Μητροπολίτης, ἀναντιρρήτως ἕνας ἐκ τῶν ἐπιφανεστέρων καὶ σημαντικοτέρων 
συγχρόνων θεολόγων, φέρει τὴν θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τὴν 
«θεολογία τοῦ μυστηρίου», σὲ γόνιμη συνάντηση μὲ τὸν σύγχρονο στοχασμό. Κρίσιμες γιὰ τὴν νεω-
τερικότητα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν θεολογία μας ἔννοιες, ὅπως οἱ ἔννοιες τοῦ προσώπου, τῆς ἐλευθερίας 
καὶ τῆς κοινότητος, φωτίζονται ἀπὸ τὸν τιμώμενο μέσα στὸ πλαίσιο τῶν τριῶν παραμέτρων «Θεὸς 
- κόσμος - ἄνθρωπος». 

Τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ἑρμηνεύεται χριστοκεντρικά, μέσα στὴν εὐχαριστιακὴ καὶ ἐσχατολο-
γικὴ πραγματικότητα, στὴν προοπτικὴ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία, αὐτὴ ἡ εἰκόνα τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ, εἶναι γιὰ τὸν τιμώμενο «ὁ τρόπος καὶ ὁ τόπος» ὅπου τὸ πρόσωπο καὶ ἡ ἐλευθερία 
ἀναδύονται στὴν ὕπαρξη καὶ τοῦτο ἀσφαλῶς εἶναι σημαντικὸ μήνυμα πρὸς τὸν σύγχρονο κόσμο, 
ὅπου χειμάζεται δεινῶς τὸ πρόσωπον, ἡ κοινότης, ἡ ἐλευθερία.

Ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἐκ μέσης καρδίας τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. 
Ἰγνάτιον, ὡς καὶ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, γιὰ 
τὴν διοργάνωση τοῦ πολὺ σημαντικοῦ αὐτοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου καὶ τῆς δικαίας τιμῆς εἰς τὸ 
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πρόσωπον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου. Συγχαίρω ἐξ ἄλλου ὅλα τὰ 
μέλη τοῦ ἐν λόγῳ συνεδρίου.

Πρὸς τούτοις παρέχω τὶς ἀρχιερατικές μου εὐχὲς γιὰ λιπαρὰ θεολογικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ καρ-
ποφορία τοῦ συνεδρίου.

Μετ’ εὐχῶν διαπύρων
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

Ὁ Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος
Ἱερώνυμος Β´
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Χαιρετισμὸς  
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ 
κ. Ἰγνατίου

Μὲ μεγάλη χαρὰ ὑποδεχόμαστε στὴν ἐπαρχία μας, στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Δημητριάδος 
καὶ στὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, τὸν χαλκέντερο, ὅσο καὶ ἀκάματο, στοχαστὴ καὶ 

ἐργάτη τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα. Ἡ χαρά 
μας εἶναι ἰδιαίτερη, διότι ἔχουμε ἀνάμεσά μας τὸν ἄνθρωπο πού, μὲ τὰ γραπτὰ καὶ τὶς μελέτες του, 
συνέβαλε σὲ μία βαθιά, ἀνανεωτικὴ καὶ δημιουργικὴ ἐπανερμηνεία τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης. 

Πολλὰ εἶναι ἐκεῖνα στὰ ὁποῖα κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφερθεῖ, προκειμένου νὰ ἀναδείξει 
τὴν σπουδαιότητα τῆς πολυεπίπεδης προσφορᾶς του στὴν ἀναγέννηση καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς Ὀρθο-
δοξίας σὲ διαρκῆ διάλογο μὲ τὶς προκλήσεις τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἀποτελεῖ, λ.χ., κοινὸ τόπο 
πὼς μὲ τὶς μελέτες του ὁ Μητροπολίτης Περγάμου ἀνέδειξε τὴν σημασία ποὺ ἔχει τὸ Μυστήριο τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας τόσο γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία, στὸν βαθμὸ ποὺ ὁρίζει τὴν ταυτότητά της, ὅσο 
καὶ εὐρύτερα γιὰ τὴν θεολογία, καθὼς ἡ Εὐχαριστία, ὡς τὸ Μυστήριο τοῦ ὅλου Χριστοῦ, περικλείει 
καὶ χρωματίζει κάθε ἀνθρώπινη πράξη καὶ δραστηριότητα. Στὴν προοπτικὴ αὐτή, ὁ ἄνθρωπος ὡς 
«ἱερέας τῆς Κτίσεως», μία ἀπὸ τὶς ἀγαπημένες ἐκφράσεις τοῦ τιμώμενου ἱεράρχη, ἀναλαμβάνει 
ὑπεύθυνα τὴν φροντίδα τῆς φύσης καὶ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἀναφέροντας ὁλόκλη-
ρη τὴν δημιουργία στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, προκειμένου αὐτὴ νὰ ζήσει αἰώνια. Δὲν εἶναι 
τυχαῖο καὶ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὅτι, μαζὶ μὲ τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατρι-
άρχη κ. Βαρθολομαῖο, τὸν ἀποκαλούμενο καὶ «Πράσινο Πατριάρχη», ἔχουν καταφέρει νὰ φέρουν 
τὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα στὸ ἐπίκεντρο τῶν συζητήσεων μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων 
θρησκειῶν καὶ τῶν εἰδικῶν.
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Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου δὲν εἶναι ὅμως μονάχα ὁ κατ’ ἐξοχὴν εὐχαριστιακὸς θεολόγος τῆς 
σύγχρονης Ὀρθοδοξίας, στὰ χνάρια τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, καὶ εἰδικὰ τοῦ 
ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Εἶναι καὶ ἐκεῖνος ποὺ μὲ μία ἐπίκαιρη ὑπαρξιακὴ ἐπανερμηνεία τῆς πλούσι-
ας πατερικῆς παράδοσης κατορθώνει νὰ ἀναδείξει τὴν σπουδαιότητα τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου 
ὡς τὴν πλέον σημαντικὴ συμβολὴ τῆς πατερικῆς σκέψης στὴν νοηματοδότηση τῆς ἀνθρώπινης 
ὕπαρξης. Ὁ προσωπικὸς τρόπος ὑπάρξεως, ὡς ἐλευθερία καὶ ἀγάπη, ὡς κοινωνία καὶ ἑτερότητα, 
ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἴδια τὴν ζωὴ τοῦ Θεοῦ, φανερώνεται μὲ τὴν ἐν Χριστῷ θεία ἐνανθρώπηση 
στὴν ἱστορία, ὡς δωρεὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ζεῖ καὶ πορεύεται ὡς ἄτομο, 
κατακερματισμένος ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς  ἁμαρτίας.

Ἡ εὐχαριστιακὴ θεολογία καὶ ὁ προσωποκεντρικὸς προσανατολισμὸς σύνολης τῆς σκέψης τοῦ 
τιμώμενου ἱεράρχη δὲν κατανοοῦνται πλήρως ἂν δὲν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν καὶ ἡ νοηματοδότησή της 
ἀπὸ τὰ Ἔσχατα, τὴν ἐρχόμενη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅλα ὅσα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι κάνουμε δὲν ἔχουν 
καμία ἀξία, δὲν διαθέτουν καμία ἀλήθεια, ἐὰν δὲν ἐπιβιώσουν τελικὰ στὰ Ἔσχατα. Ἡ δυναμικὴ καὶ 
ἀνοικτὴ αὐτὴ προοπτική, τήν ὁποία μὲ τόσο ρηξικέλευθο τρόπο ἀναδεικνύει μέσα ἀπὸ τὰ γραπτά 
του ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης, προσφέρει στὸν ἄνθρωπο μία ἐμφατικὴ αἴσθηση πραγματικῆς ἐλευ-
θερίας, καθὼς ἡ ζωή του δὲν ἐπικαθορίζεται ἀπὸ τὶς πράξεις τοῦ παρελθόντος, παρὰ ἀνοίγεται στὴν 
αὔρα τοῦ Πνεύματος, τὸ ὁποῖο ἔρχεται διαρκῶς ἀπὸ τὸ μέλλον καὶ εἰσβάλλει, δρώντας ἀνακαινιστι-
κά, στὸ ἑκάστοτε νῦν τῆς συνεχιζόμενης ἱστορίας τῆς σωτηρίας.

Τὸ ἔργο τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου ἄνοιξε σημαντικοὺς ὁρίζοντες στὴν πορεία τῆς ὀρθόδοξης 
θεολογίας κατὰ τὸν 20ὸ αἰώνα, ἀλλὰ καὶ συνεχίζει νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ προβληματίζει τὶς νέες γενιὲς 
θεολόγων τόσο στὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή, ὅσο καὶ στὴν Δύση. Τὸ συνέδριο τοῦτο, ποὺ ὀργανώνεται 
πρὸς τιμήν του, μὲ τὴν συμμετοχὴ κορυφαίων στοχαστῶν καὶ μελετητῶν τοῦ ἔργου του, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἐδῶ ἀπὸ διάφορα σημεῖα τοῦ κόσμου, ἀποδεικνύει ἀκριβῶς ὅτι ἡ σκέψη του 
ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ ἀστείρευτη πηγὴ ἔμπνευσης καὶ δημιουργικότητας.

Κλείνοντας τὸν σύντομο αὐτὸ χαιρετισμό, θὰ θέλαμε καὶ πάλι νὰ καλωσορίσουμε τὸν ἐπιφανῆ 
ἐκπρόσωπο τῆς σύγχρονης ὀρθόδοξης θεολογίας Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη, ὅπως ἐπίσης 
καὶ τοὺς ἄξιους συνέδρους, ἐπισκόπους, καθηγητὲς πανεπιστημίου καὶ ἐρευνητὲς γιὰ τὴν ἐδῶ πα-
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ρουσία τους μὲ σκοπὸ νὰ τιμήσουν τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο ἑνὸς θεολόγου καὶ ἀρχιερέα ποὺ τόσα 
πολλὰ ἔχει προσφέρει ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὴν Ὀρθοδοξία.

Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ

Ἰγνάτιος
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Χαιρετισμὸς  
τοῦ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς  
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  
καθηγητῆ Μάριου Μπέγζου

Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες,
Σεβαστοὶ Πατέρες,
Ἐλλογιμμώτατοι Συνάδελφοι,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

Τύχῃ ἀγαθῇ καὶ προνοίᾳ θείᾳ ἔλαχε σήμερα ὁ πολύτιμος κλῆρος στὴν ἡμετέρα μετριότητα ἀπὸ 
τὴν θέση τοῦ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπι-

στημίου Ἀθηνῶν νὰ ἀπευθύνω ἐπίσημο χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τῆς ἀρχαιοτέρας Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ πρώτου ἱστορικοῦ Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος τῆς χώρας μας στὴν ἀναγόρευση τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου σὲ Ἐπίτιμο Ἑταῖρο τῆς Ἀκαδημίας Θεολο-
γικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Ἐπιτρέψατέ μου μὲ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία καὶ ἀπευθυνόμενος σὲ ἐκλεκτὴ ὁμήγυρη συναδέλφων 
θεολόγων νὰ ἐκφράσω τὴν συγκίνησή μου ἀπὸ τὴν συρροὴ πληθώρας συμπτώσεων μὲ ἰδιαιτέρως 
εὐτυχὴ χροιά.

Ὁ σήμερα δικαίως τιμώμενος ἱεράρχης θεολόγος καὶ κατὰ πάντα ἄξιος ἀποδέκτης τῆς ἀνώ-
τατης τιμητικῆς διάκρισης ἑνὸς τόσο ἐκλεκτοῦ καὶ διακεκριμένου θεολογικοῦ διδασκαλείου τῆς 
ἐποχῆς μας, ὅπως εἶναι ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος 
στὸν Βόλο, ποὺ περισσότερο ἀπὸ μία δεκαετία ἀρδεύει τὸν τόπο μας μὲ τὰ νάματα ὀρθόδοξης θεο-
λογίας, ὁ Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, διετέλεσε ἐπίλεκτο στέλεχος τοῦ διδακτικοῦ καὶ 
ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πρὸ τεσσαρακο-
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νταπενταετίας, ὑπηρετήσας ὡς ἐπιστημονικὸς βοηθὸς τοῦ κορυφαίου ἱστορικοῦ τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ἀειμνήστου καθηγητῆ Γερασίμου Κονιδάρη, καὶ καταξιωθεὶς μὲ τὴν ἀπονομὴ τοῦ τίτλου τοῦ 
Διδάκτορος Θεολογίας ἔχοντας ὑποβάλει κατὰ τὸ ἔτος 1965 τὴν περισπούδαστη διδακτορικὴ διατρι-
βή του μὲ τίτλο: «Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ Ἐπισκόπῳ κατὰ τοὺς τρεῖς 
πρώτους αἰῶνας», ἡ ὁποία ἀρίστευσε.

Δυστυχῶς ἡ τροφὸς Θεολογικὴ Σχολὴ δὲν εὐτύχησε νὰ διατηρήσει στοὺς κόλπους της τὸν ἀρι-
στοῦχο διδάκτορά της Ἰωάννη Ζηζιούλα, ὁ ὁποῖος ἔμελλε νὰ βιώσει τὸν κλῆρο τοῦ προφήτη ποὺ 
δὲν εὐδοκιμεῖ στὸν τόπο του, ἐπειδὴ ὁ λόγος του καὶ ἡ ἐν γένει παρουσία του ἀνήκουν πολὺ πέρα 
ἀπὸ τὸν ἀρκούντως μικρόψυχο, κάπως στενόκαρδο καὶ ἀρκετὰ στενόμυαλο χῶρο τῶν ὁμοτέχνων 
τῆς πατρίδας του. Ἡ ἀποδημία του ἐγκαινιάσθηκε στὴν Γενεύη τῆς Ἑλβετίας, ὅπου ὑπηρέτησε τὴν 
θεολογία καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἐπιτελικὸ στέλεχος τοῦ θεολογικοῦ τμήματος «Πίστη καὶ 
Τάξη» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν σὲ στενὴ καὶ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὸν μακαριστὸ 
Δάσκαλό μου, ἀείμνηστο Καθηγητὴ Νίκο Νησιώτη, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένως ἐξέφραζε τὸν ἀπεριό-
ριστο θαυμασμό του γιὰ τὴν θεολογικὴ σκέψη τοῦ ἀπὸ τὸ 1986 Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη. 

Μία προσωπικὴ λεπτομέρεια ἴσως νὰ μὴν εἶναι ἄτοπο νὰ μνημονευθεῖ ἐδῶ καὶ τώρα, σὲ αὐτὴν 
τὴν εὔσημη στιγμή. Περὶ τὸ ἔτος 1970 ἔτυχε νὰ διαβάσω ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἡ εὐχαριστιακὴ θε-
ώρησις τοῦ κόσμου καὶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος», ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ ἔτος 1967 στὸν πρῶτο τόμο 
τοῦ ἐκλεκτοῦ συλλογικοῦ ἔργου «Χριστιανικὸν Συμπόσιον» τοῦ ἀκάματου θεολογοῦντος λογίου 
τῆς ἐποχῆς μας στὸν τόπο μας κ. Κώστα Τσιρόπουλου. Διαβάζοντας αὐτὸ τὸ λαμπρὸ θεολογικὸ δο-
κίμιο ἔνοιωσα ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ στὴν μικρὴ ζωή μου ἔμπαινε σὲ λέξεις ὅ,τι ἀκριβῶς μὲ δονοῦσε 
ὡς ἄνθρωπο καὶ νοηματοδοτοῦσε θεολογικὰ τὴν ὕπαρξή μου. 

Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ συμβάντος πρόσεξα τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ συγγραφέα αὐτοῦ τοῦ συγκλο-
νιστικοῦ γιὰ μένα κειμένου κι ἔτυχε σχετικὰ σύντομα νὰ ἀκούσω τὸν τότε νέο, διακεκριμένο μὲ 
ἀλλοδαπὲς ἀκαδημαϊκὲς περγαμηνές, θεολόγο καθηγητὴ τῶν πανεπιστημίων Γλασκώβης, Ἐδιμ-
βούργου καὶ Λονδίνου Ἰωάννη Ζηζιούλα, ὁ ὁποῖος καταδεκτικότατα δεξιώθηκε τὶς θεολογικὲς 
ἀνησυχίες μου, συζήτησε τὶς ἀπορίες μου καὶ φώτισε ἀποφασιστικὰ τὴν μετέπειτα καὶ μέχρι σήμε-
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ρα θεολογικὴ πορεία μου ἐμπνέοντάς με καὶ συνετίζοντάς με ἐπίσης. 
Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου ἐπὶ σαράντα συναπτὰ ἔτη στάθηκε ἐπάξιος συνοδοιπόρος τῆς θεολο-

γικῆς διακονίας μου. Φοβᾶμαι ὅμως ὅτι πρὸ εἰκοσαετίας ἡ μετριότητά μου δὲν ἀνταποκρίθηκε μὲ 
τὸν πρέποντα τρόπο στὴν δική του μεγαλοψυχία καὶ μεγαθυμία. Σήμερα, ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ τὸ ἐπίσημο 
βῆμα, τοῦ ζητῶ ταπεινὰ συγγνώμη γιὰ τὸ ὅτι δὲν κατάφερα νὰ διεξάγω μὲ τὸν ὀρθὸ καὶ πρέποντα 
τρόπο τὸν μεταξύ μας πολυετῆ καὶ ἀδιάπτωτο ἐπὶ δεκαετίες θεολογικὸ διάλογο ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς 
μου ἀδυναμίας νὰ κατανοήσω ἐπακριβῶς ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς θεολογικῆς του δημιουργίας.

Δὲν ἀνήκει στὴν ἁρμοδιότητά μου νὰ ἐξάρω τὸ θεολογικὸ ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Περγάμου κ. Ἰωάννη. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι ἔργο τῶν ἐκλεκτῶν θεολόγων ὁμιλητῶν τῆς πα-
ρούσας ἡμερίδας. Ἐὰν οἱ διοργανωτὲς τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης μοῦ συγχωρήσουν μία σύντομη 
μακρολογία, θὰ ἤθελα νὰ ἐπισημάνω ὅτι τὸ καίριο καὶ κύριο στὴν θεολογία τοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα 
ἐπὶ μισὸν αἰώνα καὶ πλέον εἶναι ἡ ἄρθρωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀπόκρισης στὴν ὑπαρξιακὴ ἀπορία 
τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἐὰν Ὀρθοδοξία εἶναι ὄντως ἡ ὀρθὴ δόξα, δηλαδὴ ἡ ἀληθὴς γνώμη, καὶ ἡ ὀρθὴ δόξα, τουτέστιν 
ἡ λογικὴ λατρεία, κατὰ τὸ εὔστοχο κλασικὸ λόγιο “lex credendi, lex orandi”, τότε ὁ ὀρθόδοξος θε-
ολόγος τοῦ 20οῦ καὶ τοῦ 21ου αἰώνα εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, 
διότι συνδυάζει λογιοσύνη καὶ ἱερωσύνη, καθηγεσία καὶ ἀρχιερατεία, πίστη καὶ σκέψη, ἀφοῦ κατὰ 
ἕναν ὁρισμὸ θεολογία εἶναι ἡ συνάρτηση τῆς πίστης καὶ τῆς σκέψης.

Κατακλείοντας θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ εὐχαριστήσω τὸν σήμερα τιμώμενο Ἐπίτιμο Ἑταῖ ρο τῆς Ἀκα-
δημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος γιὰ ὅλα ὅσα ἔγραψε, δίδαξε 
καὶ ἔπραξε συνοδεύοντάς τον μὲ τὴν πιὸ ἐγκάρδια κι ἔνθερμη εὐχή μου γιὰ ἀγλαόκαρπη συνέχιση 
τοῦ ἔργου του στὸ μέλλον παρέχοντας τύπον καὶ ὑπογραμμὸν σὲ ὅλους ἐμᾶς τοὺς μεταγενεστέρους, 
ἐπιγενομένους καὶ ἐλαχίστους ὁμοτέχνους του, ταπεινοὺς μαθητές του καὶ συνετοὺς δια κόνους 
τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας μέσα στὴν οἰκουμένη ὑφήλιο ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Μητρὸς Ἐκκλησίας μὲ τὴν σεπτὴ αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
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Χαιρετισμὸς  
τοῦ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς  
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
καθηγητῆ Μιχαὴλ Τρίτου

Μ ὲ μεγάλη χαρὰ χαιρετίζω τὸ παρὸν ἐπιστημονικὸ συνέδριο, ποὺ ἔχει ὡς κέντρο τὴν προ-
σωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. 

Ἰωάννου Ζηζιούλα, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους σύγχρονους ὀρθόδοξους θεολόγους. 
Εἰδικότερα, γιὰ τὴν Θεολογική μας Σχολὴ τὸ γεγονὸς αὐτὸ περιποιεῖ ὑψίστην τιμήν, καθ’ ὅσον ὁ 

τιμώμενος Ἱεράρχης ὑπῆρξε γιὰ πολλὰ χρόνια καθηγητὴς τῆς Σχολῆς μας καὶ μὲ τὶς πανεπιστημι-
ακές του παραδόσεις γαλούχησε ἑκατοντάδες θεολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν.

Ἀποτελεῖ πανθομολογούμενη ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἅγιος Περγάμου εἶναι μία προσωπικότητα μεγάλου 
πνευματικοῦ διαμετρήματος, ποὺ ἄνοιξε καινούργιους δρόμους στὴν καλλιέργεια τῶν θεολογικῶν 
γραμμάτων. Ἡ διδακτορική του διατριβὴ ἀποτελεῖ τομὴ γιὰ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία. Παράλ-
ληλα ὁ Σεβασμιώτατος καλλιέργησε ἐξίσου ἐπιτυχῶς τὴν εὐχαριστιακὴ θεολογία καὶ στήριξε μὲ 
ἐπιτυχία τὶς ριζοσπαστικὲς πρωτοβουλίες τοῦ σημερινοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιὰ τὴν οἰκο-
λογία, τὴν βιοηθική, τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ γενικότερα τὴν σοβαρὴ καὶ ὑπεύθυνη παρουσία 
τῆς θεολογίας στὸ σύγχρονο ἐπιστημονικὸ καὶ πνευματικὸ γίγνεσθαι. 

Ἀξίζουν θερμὰ συγχαρητήρια στοὺς σχόντες αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία, τοὺς ὑπευθύνους τῆς 
Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου καὶ ἰδιαιτέρως στὸν ρέκτη Μητροπολίτη Δημητριάδος καὶ 
Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον.

Στὸ τιμώμενο πρόσωπο, τὸν Μητροπολίτη Περγάμου κ.κ. Ἰωάννη, εὐχόμεθα τὰ ἔτη του νὰ εἶναι 
πολλὰ γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν μεγάλη πνευματική του προσφορὰ στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Γένος.
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Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Δ. Ζηζιούλας ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους 
ἐκπροσώπους τῆς θεολογικῆς γενιᾶς τοῦ '60, ἀπολαμβάνοντας οἰκουμενικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀκτινοβολία καὶ 
διεθνῆ ἀκαδημαϊκὴ ἀναγνώριση. Δεσπόζοντας ἐδῶ καὶ δεκαετίες στὸν διεθνῆ θεολογικὸ χῶρο, ὅπως καὶ στὸν 
οἰκουμενικὸ ἐκκλησιαστικὸ διάλογο, πυροδοτεῖ μὲ τὶς θέσεις καὶ τὶς προτάσεις του τὸν γόνιμο προβληματισμὸ 
γύρω ἀπὸ τὰ οὐσιώδη της θεολογικῆς συζήτησης καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἀνοίγοντας ταυτόχρονα τὴν 
σύγχρονη ὀρθόδοξη θεολογία σὲ μία καρποφόρα συνάντηση μὲ τὸν νεωτερικὸ πολιτισμό, πέρα ἀπὸ 
ὁμολογιακὲς καὶ ἀμυντικὲς ἀγκυλώσεις ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὸν φόβο τῆς κάθε ἑτερότητας. Θεμελιώδεις ἄξονες 
τοῦ θεολογικοῦ του προγράμματος ἀποτελοῦν τὸ πρόσωπο, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ εὐχαριστιακὴ καὶ ἐσχατολογικὴ 
πρόγευση τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁλόκληρης τῆς κτίσης στὸ πλαίσιο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. 
Μὲ τὶς πρωτότυπες καὶ διεισδυτικὲς ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις του στὴν πατερικὴ παράδοση, ἀνατέμνει 
ὑπαρξιακὰ τὰ δόγματα τῆς πίστεως καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιχειρώντας νὰ φέρει σὲ οὐσιαστικὸ 
διάλογο τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, ζώντας σὲ καιρὸ 
ραγδαίων μεταβολῶν, κατακλύζεται ἀπὸ πλῆθος ὑπαρξιακῶν καὶ ἄλλων προβλημάτων (ἀτομικισμός, 
οἰκολογικὸ πρόβλημα, ἐκκοσμίκευση κ.ἄ.), ἐπιζητώντας ὅμως παράλληλα νὰ γνωρίσει καὶ νὰ βιώσει τὴν 
ὑπαρκτικὴ ἀλήθεια.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς, τὸ Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν, ὑπὸ τὴν 
προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, ἀποφάσισε τὴν ὑποδοχὴ τοῦ 
διακεκριμένου ἱεράρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς Ἑταίρου καὶ Ἐπιτίμου μέλους της, διοργανώνο-
ντας πρὸς τιμήν του Διεθνὲς Συνέδριο καὶ ἄλλες συναφεῖς ἐκδηλώσεις κατὰ τὸ διήμερο 28-30 Ὀκτωβρίου 2011, 
μὲ γενικὸ τίτλο «Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Δ. Ζηζιούλας: Πρόσωπο, Εὐχαριστία καὶ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ σὲ ὀρθόδοξη καὶ οἰκουμενικὴ προοπτική». Ὁ ἀνὰ χεῖρας τόμος περιλαμβάνει τὶς εἰσηγήσεις τοῦ ἐν λόγῳ 
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