
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
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