ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"Η ταυτότητα της Εκκλησίας"
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

με τον θεολόγο Δημήτρη Μαυρόπουλο

H πολιτιστική εταιρεία «Αίνος» και οι εκδόσεις «Εν Πλω» διοργανώνουν
Εαρινό Θεολογικό Εργαστήριο με τον θεολόγο Δημήτρη Μαυρόπουλο, σε
συνεργασία με το Fellowship of St Alban and St Sergius και το Ινστιτούτο
Ορθόδοξης Θεολογίας Αγίου Σεργίου. Το θέμα του φετινού εργαστηρίου είναι
"Η ταυτότητα της Εκκλησίας" και θα ολοκληρωθεί σε 10 συναντήσεις. Τα
μαθήματα αποβλέπουν να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους
της πίστεως, τα όρια δηλαδή διακρίσεως της Ορθόδοξης παράδοσης από
ψευδώνυμες θρησκευτικὲς ιδεοληψίες. Θα αποφευχθεί η έκθεση μιας
θεωρητικής διδασκαλίας, ενώ θα επιδιωχθεί η βήμα προς βήμα ψηλάφηση
των πραγμάτων (πεπραγμένων), που επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τα κατ᾿
αλήθειαν υπαρκτά από τα κατά συνθήκην ωφέλιμα.

Θέματα που θα αναπτυχθούν:
1. Προσδιορισμὸς της ταυτότητας της Εκκλησίας
2. Η εικόνα της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού - Η θεία Ευχαριστία ως
σώμα Χριστού
3. Η οδός Κυρίου ως οδός σωτηρίας
4. Ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού – Από το κατ᾽ εικόνα στο καθ᾽ ομοίωσιν
5. Το Άγιο Πνεύμα εγγυητής της ταυτότητας της Εκκλησίας και
συμπαραστάτης στη ζωή των πιστών
6. Ο Θεός ιδρύει και συντηρεί την Εκκλησία διά των Μυστηρίων της
7. Το μέλλον ως παρόν - Η εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας
8. Θεοδικία και αιώνια κρίση - Ο Χριστός ως κριτής του κόσμου
9. Το εκκλησιαστικό ήθος – Η άσκηση και η νήψη ως οδός ελευθερίας
10. Η Παναγία ως “Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής” προσδιορίζει το είναι της
Εκκλησίας.

Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Μαυρόπουλο
Ο Δημήτρης Μαυρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα (Καισαριανή) το 1944 από
μικρασιάτες γονείς. Τέλειωσε τη Θεολογικὴ Σχολὴ του Πανεπιστημίου
Αθηνών και μαθήτευσε παρὰ τους πόδας Δημητρίου Κουτρουμπή. Δίδαξε ως
θεολόγος στη Μέση Εκπαίδευση από το 1969 μέχρι το 1989. Υπήρξε μέλος της
ομάδας που εξέδιδε το περιοδικὸ «Σύνορο» (1964-1967). Από το 1982 μέχρι
το 1989 υπήρξε βασικός συνεργάτης στην τηλεοπτικὴ εκπομπή της ΕΡΤ
«Σήμερα είναι Κυριακή».
Το 1978 ξεκίνησε την έκδοση των «Ἁπάντων» του Αλ. Παπαδιαμάντη σε
κριτικὴ έκδοση του Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, ιδρύοντας τον εκδοτικό οίκο
«Δόμος». Το 1986 ίδρυσε σεμινάριο με τον τίτλο «Θεολογικὸ εργαστήριο»,
στο οποίο παραδίδει μαθήματα θεολογίας. Είναι συγγραφέας βιβλίων

θεολογικού περιεχομένου και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και
συλλογικούς τόμους. Είναι πατέρας τριών παιδιών.
Λίγα λόγια για τον σύλλογο κοινωνικής προσφοράς "Fellowship of St
Alban and St Sergius"
Ο ιστορικός σύλλογος κοινωνικής προσφοράς με την ονομασία Fellowship of
St Alban and St Sergius ιδρύθηκε το 1928 στην Οξφόρδη με στόχο τον
διάλογο μεταξύ Χριστιανικών δογμάτων και ιδιαίτερα τον διάλογο μεταξύ
Ορθοδόξων και Αγγλικανών. Ιδρύθηκε από τον καθηγητή του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Nicolas Zernov και την οδοντίατρο σύζυγό του,
Militza Zernov. Οι Zernov εξασφάλισαν τους πόρους για την αγορά οικιστικού
συγκροτήματος στη βόρεια Οξφόρδη, το οποίο προοριζόταν για τη φιλοξενία
φοιτητών, ανάμεσα στους οποίους υπήρξε και ο Μητροπολίτης Διοκλείας,
Κάλλιστος Ware. Γύρω από τον σύλλογο συσπειρώθηκαν σημαντικές
προσωπικότητες, όπως ο π. Σέργιος Μπουλγκάκωφ, ο π. Γεώργιος
Φλωρόφσκυ, ο π. Λεβ Ζιλέ, ο Βλαδίμηρος Λόσκυ κ.ά. Από τα πρώτα του
βήματα, ο σύλλογος συνδέθηκε με την έγκυρη περιοδική έκδοση Sobornost
και εξακολουθεί να λειτουργεί με παραρτήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία κλπ. Από το 2005, συμπράττει με την
Πολιτιστική Εταιρεία ΑΙΝΟΣ που λειτουργεί ως το Γραφείο Αθηνών με στόχο
τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την καλλιέργεια του πολιτισμού.
Οι δύο φορείς, σε αγαστή συνεργασία, έχουν φιλοξενήσει τα θεολογικά
σεμινάρια του Δημήτρη Μαυρόπουλου και πολλές άλλες πολιτιστικές
διοργανώσεις.
Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας του Αγίου Σέργιου
Το Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας του Αγίου Σεργίου ιδρύθηκε το 1925, και
αποτελεί ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, αναγνωρισμένο
στη Γαλλία. Το Ινστιτούτο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ακαδημίας των
Παρισίων και υπόκειται στη δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής Εκκλησιών της
Ρωσικής Παράδοσης στη Δυτική Ευρώπη. Στόχος του είναι η εκπαίδευση
κληρικών και λαϊκών θεολόγων, οι οποίοι θα υπηρετήσουν την Ορθόδοξη
Εκκλησία και θα την εκπροσωπήσουν στο πλαίσιο του οικουμενικού
διαλόγου, καθώς και στην πολιτιστική ζωή των χωρών στις οποίες
δραστηριοποιούνται.
Το Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι είναι το μόνο ορθόδοξο
πανεπιστημιακό ίδρυμα στον γαλλόφωνο κόσμο που προσφέρει πλήρες
ακαδημαϊκό πρόγραμμα, το οποίο υπηρετεί με αφοσίωση την Εκκλησία και
την κοινωνία.

Το Ινστιτούτο υλοποιεί τους στόχους του μέσα από προγράμματα και
διάφορες δράσεις, έχοντας πάντα κατά νου το πνεύμα κοινωνίας και
ενότητας των αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών σε όλο τον κόσμο, την
ενότητα των Ορθοδόξων στη Γαλλία και τη Δυτική Ευρώπη, με αμείωτο
ενδιαφέρον για τον διαθρησκειακό και οικουμενικό διάλογο και τη
χριστιανική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις
δραστηριότητες του Ινστιτούτου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
saint-serge.net.
Πρώτο μάθημα:
Τρίτη 6 Απριλίου και κάθε Τρίτη 18:30-20:00
Αναλυτικά οι ημερομηνίες:
6, 13, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
4, 11, 18, 25 ΜΑΪΟΥ
1, 8, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Κύκλος 10 μαθημάτων: 80 ευρώ • Μεμονωμένο μάθημα: 10 ευρώ

Tα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Εισιτήρια στο www.viva.gr
https://www.viva.gr/tickets/seminar/streaming/i-taftotita-tis-ekklisiaswebinar/
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