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«Ἀπό τή Θεία Οἰκονομία στήν Οἰκονομία τῆς Ἐκκλησίας» 
 

  Ὁ  Μεταπτυχιακός  Φοιτητικός  Θεολογικός  Σύνδεσμος  τοῦ 
Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. διοργάνωσε Διημερίδα ὑπό τήν αἰγίδα 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἠλείας κ.κ. Γερμανοῦ, μέ θέμα: «Ἀπό 
τή  Θεία  Οἰκονομία  στήν  Οἰκονομία  τῆς  Ἐκκλησίας»,  τό  Σάββατο  19  καί 
Κυριακή 20 Μαΐου 2012 στήν πόλη τῆς Ἀμαλιάδας. 
   
  Ἡ Διημερίδα ξεκίνησε μέ τήν τέλεση Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν 
Ι.Ν.  Ἁγίου  Ἀθανασίου,  χοροστατοῦντος  τοῦ  Θεοφιλεστάτου  Ἐπισκόπου 
Ὠλένης  κ.κ.  Ἀθανασίου  καί  συμπαρισταμένου  τοῦ  Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ἠλείας κ.κ. Γερμανοῦ. Ἐν συνέχεια οἱ σύνεδροι μετέβησαν 
στήν Αἴθουσα  τῆς Θείας Οἰκοδομῆς,  ὅπου  καί  ἔλαβαν  χώρα οἱ  ἐργασίες 
τῆς  Ἐπιστημονικῆς  Διημερίδας.  Μετά  τήν  τέλεση  τοῦ  καθιερωμένου 
ἁγιασμοῦ, ἀπηύθυναν χαιρετισμό πρός τούς συνέδρους ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης  Ἠλείας  κ.κ.  Γερμανός  καί  ὁ  κ.  Γεώργιος  Μανώλης 
πρόεδρος τοῦ Μ.Φ.Θ.Σ. 
    
  Στήν  πρώτη  συνεδρία,  ἡ  ὁποία  ἐτέθη  ὑπό  τήν  προεδρία  τοῦ 
Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτη  Ἠλείας  κ.κ.  Γερμανοῦ,  εἰσηγητές  ἦταν  ὁ 
Πανοσιολογιώτατος  Ἀρχιμ.  Γρηγόριος  Παπαθωμᾶς,  Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,  Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ 
θέμα: «Ἀπό τήν Θεολογία καί τήν Οἰκονομία στήν Κανονική Οἰκονομία τῆς 
Ἐκκλησίας» καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Κύριλλος Κωστόπουλος, 
Δρ. Θεολογίας,  Ἱεροκήρυκας  Ι. Μ. Πατρῶν,  μέ θέμα «Περί Ἀκριβείας καί 
Οἰκονομίας στήν Πατερική Κανονική Παράδοση». 
  Στή  δεύτερη  συνεδρία  προήδρευσε  ὁ  πανοσιολογιώτατος  Ἀρχιμ. 
Κύριλλος Κωστόπουλος, μέ εἰσηγητές τόν κ. Ἰωάννη Παναγιωτόπουλο, 
Λέκτορα  Θεολογικῆς  Σχολῆς  ΕΚΠΑ,  μέ  θέμα:  «Ἡ  περί  Οἰκονομίας 
διδασκαλία τῶν Πατέρων τοῦ α΄ μισοῦ του Θʹ αἰώνα καί οἱ ἐφαρμογές της», 
τόν κ.  Φίλιππο  Τακόπουλο,  ὑπ.  Δρ.  Θεολογίας  ‐  Καθηγητή  Κολλεγίου 
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Ἀθηνῶν,  μέ θέμα: «Ἡ ἀκρίβεια καί  ἡ  οἰκονομία στήν  ἐντολή  τῆς  νηστείας 
κατά τήν Κανονική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας» καί τέλος τόν κ.   Δημήτριο 
Λυκούδη,  ὑπ.  Μ.Δ.Ε.  Δογματικῆς  Θεολογίας,  μέ  θέμα:  «Ἡ  Οὐσία  τῆς 
Θεολογίας ὡς ὁμοίωσις Θεῷ: Φύσις Ἐνεργοῦσα καί κτίση».  
  Τέλος,  ἀκολούθησε  συζήτηση  ἐπί  τῶν  εἰσηγήσεων  τῶν  δύο 
συνεδριῶν  μετά  τό  πέρας  τῆς  ὁποίας  ἔληξαν  οἱ  ἐργασίες  τῆς  πρώτης 
ἡμέρας. 
 
  Ἡ δεύτερη ἡμέρα ξεκίνησε μέ Ἐκκλησιασμό στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Γεωργίου  Ἀμαλιάδος,  χοροστατοῦντος  τοῦ  Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου  Ἠλείας  κ.κ.  Γερμανοῦ.  Τὸν  Θείο  Λόγο  κήρυξε  ὁ 
Πανοσιολογιώτατος  Ἀρχιμανδρίτης  π.  Δαμασκηνός  Πετράκος.  Μετά  τό 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε πρωϊνό στούς Συνέδρους καί 
ἐν συνέχεια μετέβησαν στον συνεδριακό χώρο. 
  Τῆς  τρίτης  συνεδρίας  προήδρευσε  ὁ  πανοσιολογιώτατος  Ἀρχιμ. 
Γρηγόριος  Παπαθωμᾶς,  Καθηγητής  Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν,  μέ 
εἰσηγητές  τούς  ἱερολογιώτατο  Ἱεροδιάκονο  π.  Ἰσίδωρο  Κάτσο,  Δρ. 
Νομικῆς,  μέ  θέμα:  «Ἡ  Οἰκονομία  κατά  τόν  μακαριστό  Γέροντα  Ἐφέσου 
Χρυσόστομο»,  καί  τόν  κ.  Bekari  Abuladze,  ὑπ.  Μ.Δ.Ε.  Ποιμαντικῆς 
Θεολογίας,  μέ  θέμα:  «Ἡ  Οἰκονομία  τῆς  Ἐκκλησίας  ἐξ’  ἐπόψεως 
Ποιμαντικῆς Θεολογίας», ἐνῶ ἐν συνέχεια ἀκολούθησε συζήτηση ἐπί τῶν 
εἰσηγήσεων. 
  Τῆς  τετάρτης  καί  τελευταίας  Συνεδρίας  προήδρευσε  ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανός. Εἰσηγητές ἦταν ὁ κ.  
Γεώργιος Μανώλης, ὑπ. Μ.Δ.Ε. Καινῆς Διαθήκης, μέ θέμα: «Ἡ Οἰκονομία 
τῆς  Ἐκκλησίας  ὡς  ἀπόρροια  τοῦ  μυστηρίου  τῆς  Θείας  Οἰκονομίας 
(ἁγιογραφικῆ προσέγγιση)», ὁ κ. Βασίλειος Γκρίλλας, ὑπ. Δρ. Δογματικῆς 
Θεολογίας,  μέ  θέμα:  «Ἡ  Οἰκονομία  τῆς  Ἐκκλησίας  στό  Πρόσωπο  τοῦ 
Χριστοῦ·  Χριστολογικῆ  προσέγγιση  τῆς  Ἐκκλησιαστικῆς  Οἰκονομίας»  καί 
τέλος ἡ κα Εἰρήνη Χριστινάκη‐Γλάρου, Δρ. Θεολογίας, μέ θέμα: «Ἡ ʺεἰς 
ὕψος  ἄνοδοςʺ  τῆς  ἐκκλησιαστικῆς  οἰκονομίας  καί  ἡ  ʺἐξ  ὕψουςʺ 
συγκατάβαση τῆς Θείας Οἰκονομίας στό Μυστήριο τῆς Μετανοίας. Ἡ οἰονεῖ 
ταυτοσημία  ʺοἰκονομίαςʺ  καί  ʺδιακριτικῆς  εὐχέρειαςʺ  κατά  τήν 
ἐξατομίκευση  τῶν  ἐπιτιμίων».  Τῶν  εἰσηγήσεων  ἀκολούθησε  συζήτηση, 
μετά  τό  πέρας  τῆς  ὁποίας  ἀνακοινώθηκαν  τά  πορίσματα  ὑπό  τοῦ 
Προέδρου τοῦ Συνδέσμου. 
   
  Ἐν συνέχεια ἀκολούθησαν οἱ εὐχαριστίες ἐκ μέρους τοῦ Συνδέσμου 
πρός  τόν  Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη  Ἠλείας  κ.κ.  Γερμανό  καί  πρός 
ὅλους  ὅσους  συνέβαλαν  στήν  ἄρτια  διοργάνωση  τῆς  Ἐπιστημονικῆς 
Ἡμερίδας.  Τέλος  ὁ  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης  κήρυξε  τή  λήξη  τῶν 
ἐργασιῶν.   
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