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Abstract 
 
The Holy and Great Synod of the Orthodox Church is an important ecclesiastical event, which, 

despite the undermining and discredit, by various circles/officials of Orthodoxy, has demonstrated the 
ecclesiastical unity through synodism, which constitutes, as it is known, the par excellence way the 
ecclesiological self-consciousness of the Orthodox Church is expressed.         

The importance of this Synod lies in that for the first time the local Orthodox Churches jointly 
discussed issues related to the part and the importance these Orthodox Churches are called to take in the 
cultural development and the modern world, while at the same time questions of practical, pastoral and 
ecclesiological nature were touched. 

Following this pan-Orthodox challenge, I think that the future of the theological studies is a vital 
matter of their self-determination, whether they want or not to transgress free from any constraints or 
one-sidedness. 

But we must know that "our future reveals itself more safely and in greater depth as a debt rather 
than as expectation and an evil premonition. The future is not just something we are waiting for, but 
rather something we must create. Our inclination is settled precisely in the responsibility of duty...».  

The Holy and Great Synod of the Orthodox Church calls upon us today to renew the role and 
relationship of the Church with theology, that is to throw off the syndrome of fear towards the civilizing 
of faith and to differentiate from our absolute admi. 

 
 
1.  Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικό 

ἐκκλησιαστικό γεγονός1, τό ὁποῖο διετράνωσε τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα τῶν κατά τόπους 
Ὀρθoδόξων Ἐκκλησιῶν μέσα ἀπό τή συνοδικότητα. 

                                                
* Εἰσήγηση στό 8ο Διεθνές Συνέδριο Ὀρθοδόξου Θεολογίας, τό ὁποῖο πραγματοποιεῖται ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ γενικό θέμα : «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας : Ἡ 
Ὀρθόδοξη Θεολογία στόν 21ο αἰῶνα». (Θεσσαλονίκη, 21-25 Μαΐου 2018). 

1. Βλ. Χρυσοστόμου Σαββάτου, Μητροπολίτου Μεσσηνίας, Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας ἔκφρασις τῆς συνοδικῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 2017. 
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Ἡ σπουδαιότητα τῆς παρούσας Συνόδου ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ὕστερα ἀπό πολλά 
χρόνια οἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες συζήτησαν ἀπό κοινοῦ θέματα, τά ὁποῖα ἅπτονται 
τοῦ ρόλου καί τῆς σημασίας πού καλεῖται νά διαδραματίσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό 
πολιτισμικό γίγνεσθαι καί στόν σύγχρονο κόσμο.  

Ἐπιπλέον ἡ σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος ὑποσημειοῡται καί στή προσπάθεια ὥστε νά 
ἐκφραστεῑ ἡ προσδοκία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπως αὐτή διατυπώθηκε στίς 
«Ἀπαντήσεις» τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μέ σκοπό νά καταστεῑ ἡ Σύνοδος 
«ἀληθινό ὄργανο μαρτυρίας στήν Ὀρθοδοξία καί διά τῆς Ὀρθοδοξίας»2 ἀλλά καί νά ἀνοίξει ὁ 
ὁρίζοντας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στή σύγχρονη πολύμορφη οἰκουμένη μέ σκοπό νά 
τονιστεῖ ἡ εὐθύνη τους μέσα στόν χῶρο καί τόν χρόνο, ὑπό τήν προοπτική τοῡ μέλλοντος3, γιατί 
ἄν ἡ Ἐκκλησία  δέν ἐπιδιώκει ἕνα συνεχές καί συνεπές ἄνοιγμα πρός τόν κόσμο ἤ ἄν δέν 
διαλέγεται καί δέν ἐπικοινωνεῖ μέ τόν κόσμο, μέ τελικό σκοπό νά τόν μεταμορφώσει 
λειτουργικά, τότε κινδυνεύει νά παρουσιαστεῖ ἐλλειματική τόσο ὡς πρός τήν ταυτότητά Της ὅσο 
καί ὡς πρός τήν ἀποστολή  Της. Ἡ Ἐκκλησία ὡς κοινωνία πάντοτε ἀνοίγεται καί διαλέγεται μέ 
κάθε τι, τό ὁποῑο εἶναι ἔξω ἀπό Αὐτήν, δηλαδή μέ τήν ἑτερότητα καί τή διαφορετικότητα, καί μέ 
τόν τρόπο αὐτό καλλιεργεῖ καί ἐπιβεβαιώνει τό γεγονός τῆς ἑνότητας4. 

Αὐτή ἡ διαλεκτική μέ «τά τοῦ κόσμου πράγματα» διαπνέει  ὅλο τό περιεχόμενο τῶν 
ἐπισήμων κειμένων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἐνῶ συγχρόνως ἀποτυπώνεται καί στόν 
τρόπο μέ τόν ὁποῖον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῑ νά ἐπιτελέσει τόν μεταμορφωτικό της ρόλο, 
ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ ἀνθρώπου, τῆς κοινωνίας καί τοῦ πολιτισμοῦ. 

Τό δεύτερο στοιχεῖο, τό ὁποῖο ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε εἶναι ὅτι ἡ Σύνοδος Αὐτή 
καθεαυτήν ἀποτελεῖ ἕνα ἐκκλησιαστικό γεγονός. Εἶναι ἔργο σύνολης τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, καθοριστικό τῆς ταυτότητάς Της καί δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς μία ἁπλή 
ἐκκλησιαστική σύναξη ἤ συνάντηση, γιατί  διαφορετικά κινδυνεύει νά ἀποδυναμωθεῑ τό ἔργο 
καί ὁ λόγος Της. 

Ἐπιπλέον σύμφωνα μέ τήν ἱστορία καί τή θεολογία τῶν Συνόδων, τόσο ὁ ἐκκλησιολογικός 
χαρακτήρας τῆς ἴδιας τῆς Συνόδου, ὅσο καί ἡ διαδικασία «πρόσληψης» (reception) τῶν 
Ἀποφάσεών της ἀπό τίς κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, δέν ἀποτελεῖ ἁπλά μία τυπική 
διαδικασία ἀλλά εἶναι ἡ ἔκφραση καί ἡ διατύπωση μιᾶς ἐμπειρίας καί ἑνός βιώματος τῆς ἴδιας 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καί ἑνότητας, γιά τόν  λόγο αὐτό καί οἱ Ἀποφάσεις εἶναι κείμενα 
ἐκκλησιαστικά καί ὄχι διακηρύξεις. Εἶναι κείμενα τά ὁποῖα προϋποθέτουν κοινότητα, δηλαδή 
κοινωνία, τήν ἴδια δηλαδή τήν Ἐκκλησία, ὅπως Αὐτή ἐκφράστηκε «ἐν Συνόδῳ» καί «διά τῆς 
Συνόδου». 

                                                
2. Βλ. Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου, Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου, «Οἱ προσδοκίες  τῶν Ὀρθοδόξων 

Ἐκκλησιῶν στό θέμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας στά πλαίσια τοῦ νοήματος τῆς Ὀρθοδόξου 
παραδόσεως»,  Τοῦ ἰδίου, Ὀρθόδοξοι Κατόψεις. Τόμος Β΄, Κατερίνη 1991, σ. 169. 

3. Πρβλ. Μήνυμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας § 12. 
4. Πρβλ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἐπιστολή 12, PG 91, 469. 
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Ὁ ἐκκλησιολογικός αὐτός χαρακτήρας τῶν Ἀποφάσεων τῆς Συνόδου ἐπίσης ἐπιβάλλει 
ὥστε ἡ ἴδια ἡ διαδικασία τῆς ἑρμηνευτικῆς ἀποδοχῆς καί προσέγγισής τους νά εἶναι θέμα τῆς 
καθεμιᾶς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας καί ὂχι κάποιων προσώπων ἢ ὁμάδων μεμονωμένων ἐντός 
ἢ ἐκτός Ἐκκλησίας, ἐνῶ στήν ἑρμηνευτική αὐτή ἀποδοχή τῶν κειμένων ἐμπεριέχεται καί ἡ 
ἔννοια τοῦ ἐκπολιτισμοῦ τους, ὅπως συνέβη καί μέ τήν ἀποδοχή τοῦ ἴδιου τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ 
ἐκπολιτισμός αὐτός τῶν Ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου  δέν ἀποτελεῑ μία 
στιγμιαία κατάσταση ἀλλά μία πορεία μέσα στό χρόνο καί στό χῶρο, ὅπου πρωτεύοντα ρόλο καί 
λόγο πρέπει νά ἔχει καί ἡ Θεολογία, ἡ ὁποία πέραν ἀπό τόν ἀκαδημαϊκό της χαρακτήρα 
σχετίζεται ἄμεσα καί μέ τό γεγονός τῆς Συνόδου καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῡ ἡ Ὀρθόδοξη 
Θεολογία εἶναι πρώτιστα Θεολογία Ἐκκλησιαστική, ἐπειδή τόσο κατά τή φύση της, ὅσο καί 
κατά τόν σκοπό της σχετίζεται μέ τήν ἴδια τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί δέν ἀποτελεῑ μία ἁπλή 
περιγραφή ἤ ἕναν ἱστορικό σχολιασμό τῆς πραγματικότητας τῆς Ἐκκλησίας.  

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Ἐκκλησία χωρίς τή Θεολογία κινδυνεύει νά χάσει τό ὅραμά Της, γιατί 
ἡ ὁποιαδήποτε πολιτισμική πρόσληψη χωρίς τή θεολογική συνειδητοποίηση καί εὐαισθησία 
μπορεῑ νά γίνει ἓνα ἐπικίνδυνο ἐγχείρημα5. Μέ τόν τρόπο αὐτόν ἡ Θεολογία δέν γίνεται μόνο ἡ 
«θεραπαινίδα» τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά ἀποτελεῖ καί τήν  ἀσφαλή ἔκφραση τῆς συνείδησής Της γιά 
μία δημιουργική πραγμάτωση τοῦ ὁράματός Της μέσα στήν ἱστορία. 

2. Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἐκκλησιαστικότητας τῶν Ἀποφά-σεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου, τόσο προσυνοδικά ὃσο καί μετα-συνοδικά ἀλλά καί κατά τή διάρκεια τῶν συνοδικῶν 
ἐργασιῶν, ἡ παρουσία καί ἡ συμβολή τοῦ θεολογικοῦ κόσμου, κληρικῶν καί λαϊκῶν, 
ἀκαδημαϊκῶν καί μή, ἦταν οὐσιαστική, γιατί ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν ἀπεδέχθη μία διάκριση ἤ 
διάσταση μεταξύ τῆς διδάσκουσας Θεολογίας καί τῆς ποιμένουσας Ἐκκλησίας. Τό βάρος 
συνεπῶς τῆς διαδικασίας πρόσληψης τῶν Ἀποφάσεων τίθεται καί πάλι στούς ὤμους τῆς 
Θεολογίας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς χρέος της ἀφενός νά συνδέει τό περιεχόμενο τοῦ λόγου της μέ τό 
λόγο περί τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θά πρέπει ἐπίσης νά  ἀποτελεῖ τή δικαίωση τῶν θέσεων πού 
υἱοθετεῖ γιά τό ὁποιοδήποτε θέμα, καί ἀφετέρου νά προσφέρει τό βαθύτερο καί οὐσιαστικό 
περιεχόμενο τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων καί συνοδικῶν Ἀποφάσεων. 

Ὅπως ἀναφέρθηκε προηγουμένως οἱ ἴδιες οἱ Ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου6, 
ὡς κείμενα ἐκκλησιαστικά-συνοδικά καί ὄχι ὡς ἐκθέσεις ἰδεῶν ἢ διακηρύξεις, ἀναφέρονται 
ἄμεσα στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα, μέ τήν ὁποία ἐπίσης σχετίζεται καί ἡ Θεολογία. Ἔχουν 
δηλαδή ὡς κοινό παρανομαστή τήν ἐκκλησιαστική ἐμπειρία, ὅπως αὐτή ἱστορεῖται ἀπό τήν 
κοινωνία τῶν Ἀποστόλων μέ τόν Χριστό, παραδόθηκε μέσα στόν χρόνο, ἑρμηνεύτηκε 
ὑπαρξιακά χρησιμοποιῶντας διαφόρους τρόπους, μέσα καί μορφές ἔκφρασης, σέ ἀναφορά 
πάντοτε πρός συγκεκριμένες ἐποχές, ἀντίστοιχα προβλήματα καί πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

                                                
5. Ἰωάννου Ζηζιούλα (Γέρων Μητροπολίτης Περγάμου), «Τά σπουδαιότερα ζητήματα γιά τήν ἀποστολή τῆς 

Ἐκκλησίας στή νέα χιλιετία», Εὐθύνη 445 (2009) 4.  
6. Οἱ Ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπιμ. Ἰ. Λότσου, ἐκδ.  CEMES, 

Θεσσαλονίκη 2017.    
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Ἡ μέθοδος τῆς Θεολογίας λοιπόν, ὡς πρός τή διαδικασία τῆς πρόσληψης τῶν Ἀποφάσεων 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, πρέπει νά ἐκφράζεται μέσα ἀπό τήν ἑρμηνευτική τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, μία ἑρμηνεία ἡ ὁποία θά χρησιμοποιήσει δημιουργικά τούς τρόπους 
καί τίς μορφές μέ τίς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος ἀναζητεῖ τό νόημα τῶν ἀποφασισθέντων καί τῶν 
τεκταινομένων σέ κάθε συγκεκριμένη ἐποχή καί στό συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον, 
χωρίς νά τόν προσανατολίζει στό παρελθόν ἀλλά θά πρέπει νά προσδίδει τήν προοπτική τοῡ 
μέλλοντος.  

Αὐτό συνεπάγεται  ὅτι ἡ Θεολογία καλεῖται νά ὑπερβεῖ τόν ἱστορισμό της καί νά 
υἱοθετήσει τήν ὑπαρξιακή ἑρμηνεία τῶν Ἀποφά-σεων τῆς Συνόδου προσφέροντας δημιουργικά 
τούς τρόπους καί τίς μορφές ἐκεῖνες, μέ τίς ὁποῖες θά ἐκφράσει τό οὐσιαστικότερο νόημά τους 
σέ μία προοπτική πολιτισμική, ὡς στάση δηλαδή ζωῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτόν καί μόνο ὁ 
θεολογικός λόγος εἶναι δυνατόν νά καταστεῑ «προφητι-κός» γιά τήν ἴδια τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
καί νά μήν περιθεωριοποιηθεῖ. 

Τό καθῆκον λοιπόν τῆς Θεολογίας εἶναι νά προσφέρει στήν Ἐκκλησία τίς θεμελιώδεις καί 
κατευθυντήριες γραμμές πού θά δίνουν σ’ Αὐτήν τή δυνατότητα νά κρίνει σέ κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση ποιές πολιτιστικές μορφές ἐνσωματώνουν τό Εὐαγγέλιο πιστά καί 
ποιές στήν πραγματικότητα ἐκφράζουν «ἓνα ἄλλο εὐαγγέλιο»7. 

3. Ἡ ἀλληλοπεριχώρηση καί ἡ συμπληρωματικότητα αὐτή μεταξύ Ἐκκλησίας καί 
Θεολογίας ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ἐκκλησία προσδοκᾶ πολλά ἀπό τή Θεολογία, ὡς πρός τή 
διαδικασία προβολῆς τοῦ περιεχομέ-νου τῶν συνοδικῶν κειμένων. 

Ἡ θεματολογία τῶν Ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου δέν περιορίζεται στήν 
ἐπαναληπτικότητα κάποιων ἐφήμερων θέσεων ἀλλά ἀνοίγεται πρός τόν κόσμο καί προσεγγίζει 
τά προβλήματά του. Δέν ἀρέσκεται στήν ἱστορική ἀναδρομή, δέν ἐρευνᾶ τό παρελθόν, ἀλλά  
προσπαθεῖ νά δώσει ἀπαντήσεις σέ ὑπαρξιακά ἐρωτήματα καί διλήμματα, τά ὁποῖα θέτει ἡ 
σύγχρονη ἐπιστήμη. Δέν συνταγογραφεῖ ὁδηγίες ἠθικῆς συμπεριφορᾶς ἀλλά μέ σύγχρονη 
ὁρολογία διαλέγεται μέ τόν ἴδιο τόν κόσμο, στό ἐπίκεντρο τοῦ ὁποίου βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος, 
τόν ὁποῖον προσεγγίζει ὄχι ὡς ἀντικείμενο ἀλλά ὡς δημιούργημα, ὡς πρόσωπο, ὡς στοιχεῖο 
ἀνάπτυξης, ὡς φορέα παραγωγῆς πολιτισμοῦ. Δέν ὁδηγεῖ στήν ἀπομόνωση ἀλλά ἀνοίγεται στόν 
«ἄλλον», ἀποδέχεται τήν ἑτερότητα καί καταφάσκει στή διαφορετικότητα, μέ τήν ὁποία 
διαλέγεται, γι’ αὐτό καλλιεργεῖ καί συμβάλλει στήν ἑνότητα τοῦ σύμπαντος κόσμου.  

Μέ μία τέτοια θεματολογία οἱ Ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου πρέπει νά 
ἀποτελέσουν πρόκληση γιά τίς Ὀρθόδοξες Θεολογικές Σχολές καί νά καταστοῡν οἱ ὁδοδεῖκτες 
γιά μία δομική ἀνασυγκρότηση τῶν προγραμμάτων τῶν θεολογικῶν σπουδῶν, τά ὁποῖα θά 
ἀποβλέπουν ἀφενός στή βασική θεολογική ἐκπαίδευση καί ἀφετέρου θά παρέχουν ἐκεῖνα τά 
στοιχεῖα, ὥστε ἡ Θεολογία νά καταστεῖ ὁ ἐκφραστής τῆς συνείδησης τῆς Ἐκκλησίας στό 
πολιτισμικό και ἱεραπο-στολικό ὅραμά Της μέσα στήν ἱστορία καί τήν κοινωνία. 

Ἔχοντας λοιπόν κατά νοῦν ὅτι ἡ Θεολογία δέν ἀποτελεῖ μία ἀφηρημένη ἔννοια ἤ μία 
ἀναφορά στόν Θεό ἤ στά περί τοῦ Θεοῦ, πολλῷ δέ μᾶλλον δέν ταυτίζεται ἀποκλειστικά καί 

                                                
7. Ἰωάννου Ζηζιούλα, Ἔνθ’ ἀνωτ. 4. 
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μόνο μέ αὐτό πού ὀνομάζουμε ἀκαδημαϊκή ἤ πανεπιστημιακή Θεολογία, μποροῦμε νά τήν 
συσχετίσουμε ἀνάλογα, ἔχοντας ὡς βάση τά προγράμματα σπουδῶν, ὄχι ὑπό τήν κλασσική τους 
δομή μόνο ἀλλά καί ὡς προγράμματα μέ τά ὁποῖα θά ἐπιτυγχάνεται ἡ ἑρμηνευτική τῶν κειμένων 
καί τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καί συγχρόνως θά ἀποφεύγεται ἡ πόλωση μεταξύ γνώσης καί 
βιώματος, παράδοσης καί ἐκσυγχρονισμοῦ, πίστης καί ζωῆς, παρελθόν-τος, παρόντος καί 
μέλλοντος, γράμματος καί πνεύματος. Ἀπαιτεῖται λοιπόν ἕνα «νέο» πρόγραμμα θεολογικῶν 
σπουδῶν, τό ὁποῖο θά καθιστᾶ τήν ἴδια τή Θεολογία ὡς ἐμπειρία καί ὡς ἐπιστήμη παράγοντα καί 
φορέα πολιτισμοῦ. 

Γιά τήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς νέας δομῆς τῶν θεολογικῶν σπουδῶν εἴχαμε ἀναφερθεῖ καί 
παλαιότερα, συγκεκριμένα τό ἔτος 2004, στό Α΄ Συμπόσιο τῶν  Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν 
καί Θεσσαλονίκης, ἐδῶ στό Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης, καί τότε εἶχε ἀναφερθεῖ, ὃτι «ἡ 
οὐσιαστικότερη κρίση τῶν θεολογικῶν σπουδῶν…, ἡ ὁποία προκαλεῖ καί τήν ἀμφισβήτηση ἤ 
μειώνει τή σημασία τους καί κλονίζει τήν ἀξιοπρέ-πειά τους, μέ ὅλα τά συμπαρομαρτοῦντα, ἔχει 
νά κάνει μέ αὐτό καθαυτό τό περιεχόμενο τοῦ θεολογικοῦ μας λόγου καί τοῦ ρόλου τόν ὁποῖον 
καλοῦνται νά διαδραμματίσουν οἱ θεολογικές σπουδές σήμερα, στόν ταχύτατα ἐξελισσόμενο 
κόσμο, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ πλέον τή γνώση ὄχι γιά τή γνώση ἀλλά γιά τή ζωή καί τήν 
ἐπιστήμη, ὄχι γιά αὐτοϊκανο-ποίηση τῶν ἐρευνητῶν καί τῶν μελετητῶν ἀλλά γιά νά βοηθήσει 
τόν ἄνθρωπο, τόν κόσμο καί τήν κοινωνία. Αὐτός ἄλλωστε εἶναι καί ὁ οὐσιαστικότερος σκοπός 
τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης»8. 

4. Θεωρῶ ὅτι αὐτό πρέπει νά ἀποτελέσει τήν ἀφετηρία καί τοῦ σημερινοῦ 
προβληματισμοῦ μας γιά τό μέλλον τῶν θεολογικῶν σπουδῶν, ὕστερα καί ἀπό τήν πρόκληση 
τῶν  Ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ συνακόλουθη 
καί τήν  υἱοθέτηση   ἀνάλογων τροποποιήσεων ἤ ἀναθεωρήσεων. 

α)  Τήν ὑπέρβαση τῆς γλωσσικῆς ἀποκλειστικότητας.  
Ἡ γλώσσα, ὡς μέσο ἐπικοινωνίας καί διάδοσης γνώσης καί ἐμπειριῶν, εἶναι ἀπαραίτητο 

νά ἐκφράζει τίς θεολογικές ἀλήθειες συγχρόνως ὅμως καί νά τίς καθιστᾶ κατανοητές, δίνοντας 
καί τίς ἀνάλογες ἑρμηνευτικές τους προεκτάσεις ὄχι μόνο γιά τό παρόν ἀλλά καί γιά τό μέλλον. 
Ὅταν ὅμως ἡ θεολογική ὁρολογία ἐγκλωβίζεται στήν ἐπανάληψη τοῦ γράμματος, χωρίς τήν 
ἑρμηνεία, τότε καταντᾶ «νεκρό γράμμα», καθίσταται ἀπολίθωμα καί μουσειακό ἔκθεμα παλαιῶν 
ἐποχῶν, τό ὁποῖο τό γνωρίζουμε μέν καί τό περιγράφουμε ἀλλά δέν τό ἑρμηνεύουμε, δηλαδή δέν 
καταφέρνουμε νά τό προσφέρουμε στόν ζωτικό χῶρο τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας ὡς τρόπο καί 
περιεχόμενο ζωῆς. Γιά νά δώσουμε αὐτή τήν προοπτική τοῦ θεολογικοῦ μας λόγου, πρέπει νά 
ὑπερβοῦμε τήν ἱστορικότητα καί αὐτάρκεια τῆς θεολογικῆς γλώσσας καί ὁρολογίας καί νά μήν 
ἐμμένουμε σ’ αὐτήν στανικά, γιατί ἡ Θεολογία πρέπει νά ἀσχολεῖται μέ θέματα, τά ὁποῖα 
ἅπτονται τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, καί τέτοια εἶναι λ.χ. ἡ ζωή καί ὁ θάνατος, ὡς 
ὁριακά σημεῖα τῆς ὕπαρξης, τό κακό καί ἡ ἁμαρτία, ὡς στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, καί ὄχι 

                                                
8. Χρυσοστόμου Σαββάτου (Ἀρχιμ.), «Τό μέλλον τῶν θεολογικῶν σπουδῶν στήν Ἑλλάδα. Διαπιστώσεις καί 

προοπτικές», Α΄ Συμπόσιο Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης «Οἱ Θεολογικές σχολές στήν Ἑλλάδα» (1-2 
Ἰουνίου 2004, Θεσσαλονίκη-Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη 2005, σ. 149. 
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ἁπλά μέ ζητήματα ἤ προτάσεις πού ἀποβλέπουν στήν ἠθική βελτίωση τῆς ζωῆς καί μόνο ἤ στήν 
ὀργάνωσή της κατά τρόπο «ἠθικιστικό». Αὐτή ἡ διαπιστούμενη ἀτολμία μας νά ἑρμηνεύσουμε 
ὑπαρξιακά τόν θεολογικό λόγο, ὥστε νά ἀποκτήσει τελικά καί τήν ἐπικαιρότητά του, θεωρῶ ὅτι 
ὑποδηλώνει μία ἐλλειματικότητα καί ἀνεπάρκεια ὡς πρός τά ἑρμηνευτικά κριτήρια9 καί τίς 
θεολογικές προϋποθέσεις. 

Στό σημεῖο αὐτό, γιά νά μήν παρεξηγηθῶ, θά ἤθελα νά δώσω κάποιες διευκρινήσεις, ἀπό 
τίς ὁποῖες θά προέλθουν καί κάποιες πρακτικές προεκτάσεις. Ὅταν προτείνω ὡς σκοπό τῶν 
θεολογικῶν σπουδῶν τήν ὑπαρξιακή ἑρμηνεία τῆς ἱστορικῆς ὁρολογίας καί τοῦ λεξιλογίου, δέν 
σημαίνει ὅτι υἱοθετῶ καί τήν κατάργηση ἤ τήν ἀντι-κατάστασή της, ὃπως αὐτή ἀναφέρεται καί 
διασώζεται στίς παραδοσια-κές μορφές τοῡ ἀκαδημαικοῡ ὑπόβαθρου τῶν θεολογικῶν σπουδῶν, 
ἀντίθετα μάλιστα θεωρῶ αὐτές τίς παραδοσιακές μορφές ὡς βασική προϋπόθεση στήν  
ὁποιασδήποτε συστηματική καί θεολογική ἑρμηνεία ὡς δεδομένες, δέν μποροῦν ὅμως νά 
θεωρηθοῦν ὡς πανάκεια, ὅταν καλούμεθα νά δώσουμε κάποιες ἑρμηνευτικές προεκτάσεις, οἱ 
ὁποῖες ἀγγίζουν τά ὅρια τοῦ πολιτισμοῦ. Γιά παράδειγμα ἡ χρήση τοῦ θεολογικοῦ ὅρου 
«ὁμοούσιος», ὁ ὁποῖος γιά τούς θεολόγους ἀποτελεῖ «terminus technicus», τί «σημαίνει» σήμερα 
γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί τή ζωή του; Τίποτα, ἐάν ὁ συγκεκριμένος ὅρος δέν ἑρμηνευθεῖ 
καί δέν «παραδοθεῑ» μέ τίς ἀντίστοιχες ἐκκλησιολογικές καί ἀνθρωπολογικές του συνέπειες καί 
προεκτάσεις.  

Ἡ ὑπάρχουσα λοιπόν διαλεκτική μεταξύ τοῦ ἱστορικοῦ λεξιλογίου καί τῆς ὑπαρξιακῆς του 
ἑρμηνείας θά πρέπει νά ἀποτελέσει τήν ἱκανή καί ἀναγκαία συνθήκη στό πλαίσιο τῶν 
θεολογικῶν σπουδῶν, ἄλλως ἡ Θεολογία κινδυνεύει νά ὁδηγηθεῖ σέ μία κηρυγματική ἔκπτωση 
τοῡ ἴδιου τοῡ λόγου της.  

β) Τήν ὑπέρβαση τοῦ «ἐπιστημονικοῦ ἀπομονωτισμοῦ».  
Δηλώνω ἐξαρχῆς ὅτι ἡ προτεινόμενη ὑπέρβαση δέν ὑπονοεῑ, οὒτε συνεπάγεται κάποια 

ὁμολογιακή κατάργηση τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα τῶν θεολογικῶν σπουδῶν, ἀντίθετα μάλιστα 
ἀποτελεῖ πρόταση γιά ἐνίσχυση καί προβολή τοῦ οὐσιαστικοῡ τους περιεχομένου.  

Εἶναι ἀνάγκη πλέον νά διαμορφωθοῦν τά προγράμματα τῶν θεολογικῶν μας σπουδῶν ὄχι 
μόνο ὑπό τήν προοπτική τῆς ἀνάπτυξης μιᾶς συνεργασίας μεταξύ ὁμοδόξων, ἑτερόδοξων ἤ δια-
θρησκειακῶν τμημάτων ἀλλά καί μέ συναφεῖς ἤ παράλληλες ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες καί 
τεχνολογίες αἰχμῆς. Χρειάζεται δηλαδή νά ἀναπτυχθεῖ ἕνας σοβαρός διεπιστημονικός διάλογος 
ἐντός τῆς πανεπι-στημιακῆς κοινότητας, γιά νά ἐντοπιστοῦν οἱ διαφορές, νά ὑποδειχθοῦν οἱ 
συμπτώσεις, νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ἀναγκαιότητα τῶν θεολογικῶν σπουδῶν καί μάλιστα τῶν 
ὀρθοδόξων καί νά ἀποδειχθεῖ ἡ εὐρύτερη προσφορά τους καί ἡ ἀξία τους. Στήν σύγχρονη ἐποχή 
τῶν συνεργασιῶν ἡ Θεολογία δέν μπορεῖ νά καλλιεργεῖ τήν ἰδέα ἑνός  «γνωσιολογικοῦ 
μονισμοῦ» ἢ μιᾶς αὐτοεγκλωβιζόμενης ἀποκλειστικότη-τας, ἐν ὀνόματι μιᾶς αὐτάρεσκης 
ὀρθοδοξομανίας καί ἑνός αὐτάρκους ἐπιστημονικοῦ ἀπομονωτισμοῦ. Σέ ὃλα τά κείμενα τῆς 

                                                
9. Πρβλ. Στ. Γιαγκάζογλου, «Θεολογία καί πολιτισμός», Τοῦ ἰδίου, Στό μεταίχμιο τῆς Θεολογίας. Δοκίμια γιά 

τόν διάλογο θεολογίας καί πολιτισμοῦ, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 2018, σ. 17 κ. ἑξ.   
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Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου αὐτές οἱ ἀνακολουθίες καταβλήθηκε προσπάθεια ὥστε νά 
ὑπερβαθοῡν. 

γ)  Τήν ὑπέρβαση τῆς ἑρμηνείας τοῦ ἱστορισμοῦ καί τήν υἱοθέτηση τῆς ἐσχατολογικῆς 
ἑρμηνευτικῆς.  

Εἶναι γνωστό ὅτι τό ἰδεῶδες τοῦ ἱστορισμοῦ ἔγκειται στή γνώση τοῦ παρελθόντος. 
Ὁμιλοῦμε γιά μία συστηματική ἀπόδοση, προβολή καί ἀναπαράσταση στό παρόν τῶν 
δεδομένων τοῦ παρελθόντος μέ κάθε δυνατή ἀκρίβεια καί πιστότητα. Ἡ ἑρμηνευτική τοῦ 
ἱστορισμοῦ γίνεται ἡ ἐπίσημη ἑρμηνευτική τῆς Θεολογίας, τουλάχιστον στό χῶρο τοῦ προτε-
σταντισμοῦ ἀπό τόν ιθ΄ αἰῶνα, προσδίδοντάς της καί τόν ἐπιστη-μονικό της χαρακτῆρα. 

Στή σύγχρονη ὅμως πραγματικότητα τό ἑρμηνευτικό ἐνδια-φέρον στρέφεται κυρίως πρός 
τό μέλλον (ἐσχατολογία) καί ὄχι πρός τό παρελθόν (ἱστορισμός), οὒτε μόνο πρός τό παρόν 
(ὑπαρξισμός). Ἡ διαλεκτική μεταξύ ζωῆς καί θανάτου ἀπαιτεῖ τήν ὑπέρβαση τῆς παλαιᾶς 
ἑρμηνευτικῆς καί τήν υἱοθέτηση τῆς ἐσχατολογικῆς ἑρμηνευτικῆς, γιατί τίποτε δέν θεωρεῖται 
πλέον ὡς δεδομένο ἀλλά ὡς ζητούμενο καί προσδοκώμενο, ἐνῶ καί ἡ ἴδια ἡ ἱστορία ἔχει τή δική 
της θέση στήν  πορεία αὐτῆς τῆς ἀναζήτησης.  

Αὐτή ἡ ἐσχατολογική ἑρμηνευτική, στή βάση της βιβλική καί πατερική, κατανοεῖ τόν 
ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο, τήν ζωή ὡς κοινωνία καί τήν πίστη ὡς ἐλπίδα. 

Μέ βάση αὐτή τήν ἐσχατολογική ἑρμηνευτική τό θεολο-γεῖν δέν εἶναι ἕνας ἀφηρημένος 
προβληματισμός, οὔτε μία μεταφυσική θεώρηση, οὔτε μία ψυχολογική ἢ συναισθηματική 
κατάσταση ἀλλά καθίσταται γεγονός ἐκκλησιαστικό καί μέσα ἀπό τήν πρόσληψη τῶν 
πολιτισμικῶν δεδομένων ἀναζητεῖ σέ κάθε τόπο καί ἐποχή τό βαθύτερο νόημα καί τήν 
προοπτική τῆς ἐνσάρκωσης τοῡ θεολογικοῡ λόγου, ὡς λόγου ζωῆς. 

Μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἐσχατολογική ἑρμηνευτική ἡ Ἐκκλησία ἀνοίγεται καί τελικά 
διαλέγεται μέ τόν κόσμο, δίνοντάς του μία δυναμική προοπτική μεταμορφώσής του. 

Ὑπό αὐτή τήν προοπτική ἡ Θεολογία ἀπορρίπτει κάθε ἔννοια «ἀποκλειστικότητας» ἔναντι 
τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν, Ἐκκλησιῶν, θρησκειῶν καί πολιτισμῶν καί μπορεῖ νά διαλέγεται μαζί 
τους, ὥστε νά ἑδραιώσει τήν Ἀλήθεια τοῡ Εὐαγγελίου, ὡς ἕναν τρόπο ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. 

Πρός ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς ἐσχατολογικῆς ἑρμηνευτικῆς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐνίσχυση τοῦ 
λεγόμενου «Συστηματικοῦ κλάδου» στό πρόγραμμα τῶν θεολογικῶν σπουδῶν, μέ συγκεκριμένο 
προσανατολισμό στά θέματα τῆς ἐκκλησιολογίας καί μάλιστα ὑπό τήν προοπτική κατά-νόησης 
τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι ὑπό τό ὁμολογιακό στενό πλαῖσιο τῆς ἀπομόνωσης καί τῆς 
ἀποκλειστικότητας ἤ τῆς ἱδρυματικῆς καί ἱστορικῆς κατανόησής Της, ἀλλά ὡς  «κοινωνίας», ἡ 
ὁποία προσλαμβάνει τόν κόσμο, τόν ἄνθρωπο καί τήν ἱστορία καί τούς μεταμορφώνει. Ἐπιπλέον 
ἡ ἔλλειψη κατανόησης τῆς ἔννοιας τῆς συνοδικότητας ὡς ἔκφρασης τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
αὐτοσυνειδησίας ἀπό ὁρισμένες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἤ ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, φαίνεται ὅτι 
ἐπαναφέρει τήν ἀνάγκη ἀνα-πλήρωσης μαθημάτων τοῡ εὐρύτερου θέματος τῶν ζητημάτων τῆς  
ἐκκλησιολογίας στό πλαίσιο τῶν θεολογικῶν σπουδῶν, τόσο ὡς πρός τό ἐρώτημα περί τῆς 
ταυτότητας τῆς Ἐκκλησίας, τό πῶς «σημαίνεται» καί τό τί «ἐκφράζει» ἡ συγκεκριμένη ἔννοια, 
ὅσο καί πρός τή γενικότερη ἀντίληψη τῆς συνοδικῆς λειτουργίας. Ἀνάλογη προβληματική 
ἀνεφύει καί κατά τίς συζητήσεις ὡς πρός τήν κατανόηση τῆς ἀρχῆς τῆς ὁμοφωνίας, ἡ ὁποία  ἀντί 
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νά λειτουργήσει ὡς μέσο προώθησης καί ἑδραίωσης τῆς συνοδικότητας κατέστη τρόπος 
ὑπονόμευσης τῆς συνοδικότητας, ἀφοῡ ἀτυχῶς κατανοήθηκε ἀπό ὁρισμένες Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες μέ κριτήρια δικανικά, ὡς unanimité, καί ὄχι μέ κριτήρια κανονικά, ὡς consensus 
ἐκκλησιολογικό. Παρόμοια ἦταν καί ἡ συζήτηση γιά τά «κριτήρια» Οἰκουμενικότητας μιᾶς 
Συνόδου, τά ὁποῑα συγχέοντο μέ τά γεωγραφικά κριτήρια τῆς πληθυσμιακῆς καί συμμετοχικῆς 
καθολικότητας ἐνῶ παραθεωρεῑτο τό ποιοτικό περιεχόμενο πού ἐκφράζει ὁ ὃρος καθεαυτόν. 

Ὕστερα ἀπό τά παραπάνω διαφαίνεται ξεκάθαρα ὅτι εἶναι ἀναγκαία ὄχι μόνο μία εἰς 
βάθος διερεύνηση τῶν θεμάτων τῆς ἐκκλησιο-λογίας, μέ κριτήρια θεολογικά ἀλλά καί σέ 
ἀναφορά πρός τίς διεκκλησια-στικές καί διομολογιακές σχέσεις καί προοπτικές. 

Γιά τήν Σύνοδο ὅμως φαίνεται ὅτι καί τά ἀνθρωπολογικά ζητήματα, ὅπως αὐτά 
προβάλλονται ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῶν συγχρόνων βιοτεχνολογιῶν καί τῆς μοριακῆς καί 
κβαντικῆς ἐπιστήμης, ἀποτελοῦν terra ingognita. 

Ἡ ἐμβάθυνση στό συγκεκριμένο χῶρο εἶναι πλέον ἀπαίτη-ση τῶν καιρῶν, ἐάν 
ἀναλογιστοῦμε ὅτι ὁ 21ος αἰώνας εἶναι γιά τή Θεολογία ὄχι μόνο ὁ αἰώνας τῆς ἐκκλησιολογίας 
ἀλλά καί τῆς ἀνθρωπο-λογίας10. 

Ὑπό τήν προοπτική τοῦ διεπιστημονικοῦ διαλόγου ἡ προσέγγιση τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς 
βιοτεχνολογίας καί τῆς μοριακῆς ἐπιστήμης ἤ τῆς κβαντομηχανικῆς καί τῆς «ἀνθρωπικῆς 
κοσμολογικῆς ἀρχῆς» (anthropic cosmological principle) ἀπαιτοῦν μία εἰς βάθος μελέτη καί 
προβληματισμό, τῆς πατερικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, θέματα τά ὁποῖα δέν μποροῦν 
νά μήν συμπεριληφθοῦν στό πρόγραμμα τῶν θεολογικῶν σπουδῶν, γιατί τά παραπάνω 
ζητήματα καί ἡ ὅλη προβληματική τῆς θεματολογίας δέν μποροῦν νά ἐξεταστοῦν μόνο ὑπό τό 
πρῖσμα μιᾶς «ἠθικῆς» συμπεριφορᾶς ἀλλά ἀπαιτοῦν μία κατά βάση ὀντολογική προσέγγιση καί 
κατανόηση τοῦ βασικοῦ ἐρωτήματος  «τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος».    

5. Τό 1990 ξεκίνησε ἕνας πρωτόλειος διάλογος, ὁ ὁποῖος ὁδήγησε στή χαρτογράφηση τῆς 
ἐπικρατούσας τότε κατάστασης στά θέματα τῆς θεολογικῆς ἐκπαίδευσης. 

Ὕστερα ἀπό 14 χρόνια, τό ἔτος 2004, ὁ προβληματισμός ἔγινε πιό συγκεκριμένος μέ τήν 
ἐπισήμανση καί τῶν προοπτικῶν. 

Ἀκριβῶς μετά ἀπό 14 καί πάλι χρόνια, τό ἔτος 2018, ἡ ἴδια προβληματική γιά τό μέλλον 
τῶν θεολογικῶν σπουδῶν ἐπανέρχεται καί μάλιστα ὕστερα ἀπό τήν πρόκληση τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου καί μέ ἀφορμή τίς Ἀποφάσείς της. 

Μέ τήν παροῦσα πανορθόδοξη πρόκληση, νομίζω ὅτι τό μέλλον τῶν θεολογικῶν σπουδῶν 
ἀποτελεῖ πλέον ζωτικό ἐρώτημα τοῦ  αὐτοπροσδιορισμοῦ μας : Ἐάν δηλαδή ἐπιθυμοῦμε ἤ ὄχι νά 
κάνουμε τίς ἀνάλογες ὑπερβάσεις ἀφιστάμενοι ἀπό ὁποιεσδήποτε ἀγκυλώσεις ἤ μονομέρειες 
τοῦ παρελθόντος. 

Τό μέλλον ὃμως «μᾶς ἀποκαλύπτεται μέ μεγαλύτερη ἀσφάλεια καί σέ μεγαλύτερο βάθος 
σάν χρέος παρά σάν ἀναμονή καί κακό προαίσθημα. Τό μέλλον δέν εἶναι ἁπλῶς κάτι τό ὁποῖο 

                                                
10. Κάλλιστου Ware (Μητροπολίτου Διοκλείας), Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία στόν 21ο αἰώνα, ἐκδ. Ἴνδικτος, 

Ἀθῆναι 2005, σ. 25.  
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καί περιμένουμε ἀλλά μᾶλλον κάτι τό ὁποῖο πρέπει νά δημιουργήσουμε. Ἡ κλίση μας ἔχει τήν 
πηγή της ἀκριβῶς στήν εὐθύνη τοῦ καθήκοντος...»11. 

Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Θεολογία στίς μέρες μας πρέπει νά ἀνα-λάβουν ἕναν πρωτεύοντα ρόλο 
στό διάλογο μέ τόν σύγχρονο πολιτισμό στό βαθύτερο ἐπίπεδό του, ὅπως ἔκαναν καί οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας στήν ἐποχή τους, ἐάν θέλουμε νά ἀποφύγουμε τήν περιθωριοποίηση καί τήν 
ἀπομόνωση. 

Ζοῦμε στό τέλος ἑνός ἱστορικοῦ πολιτισμοῦ διαμορ-φωμένου ἀπό τόν Διαφωτισμό καί σ’ 
αὐτήν τήν ἱστορική καμπή τό Εὐαγγέλιο πρέπει νά προσφερθεῖ ὡς ἡ ἄλλη ἤ ἡ μοναδική πρόταση 
πολιτισμοῡ καί ἀνανέωσης.  

Ἐπιπλέον δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ κοινωνία κινεῖται ταχύτατα πρός μία μορφή 
θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ, ὅπου οἱ Ἐκκλησίες καί οἱ Θρησκεῖες στό ἐπίπεδο τοῦ πολιτισμοῦ 
θά βρεθοῦν σέ ἕναν ἀνταγωνισμό, καί ἡ κάθε μία θά κληθεῖ νά καταθέσει τή δική της 
πολιτισμική πρόταση, ἡ ὁποία θά ἀξιολογηθεῑ καί θά δοκιμαστεῖ ἀπό τήν ἴδια τή ζωή τῆς 
ἀνθρωπότητας, ὄχι ὡς σύστημα ἀλλά ὡς πρόταση καί τρόπο ζωῆς μέ μέλλον. 

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας  μέ τίς Ἀποφάσείς της μᾶς καλεῖ 
σέ μία τέτοια ἀνανέωση τοῡ ρόλου, τοῦ λόγου καί τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας μέ τή Θεολογία. 
Μᾶς προτρέπει νά ἀποβάλλουμε τό φοβικό σύνδρομο ἔναντι τοῦ ἐκπολιτισμοῦ τῶν κειμένων της 
καί νά διαφοροποιηθοῦμε ἀπό τόν ἀπόλυτο θαυμασμό μας σέ κάποιο πολιτισμικό μοντέλο τοῦ 
ἔνδοξου παρελθόντος, ὥστε ὡς ἐγκρατεῖς πλέον θεολόγοι καί ἐκκλησιαστικά πρόσωπα τοῡ 
σήμερα νά ἀνοιχθοῦμε μέ βεβαιότητα πρός τό μέλλον καί νά συμβάλλουμε μέ πρόταση βιώσιμη 
καί διαχρονική. 

                                                
11. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Ἔργα IV, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 243-244.  


