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Περιεχόµενα 4ου τεύχους 
 
 

 

Λεωφόροι: 

-Kevin Fauteux, Πότε η θρησκεία ενισχύει και πότε αναστέλλει την ψυχολογική ωριμότητα 

-Bruce Narramore, Θρησκευτικές αντιστάσεις κατά την ψυχοθεραπεία 

-James Jones, Ο σχεσιακός εαυτός: η σύγχρονη ψυχανάλυση λαμβάνει πάλι υπόψη την θρησκεία 

 

Μονοπάτια: 

-W. George Scarlett, Lucy Ρeriello, Η ανάπτυξη της προσευχής στους εφήβους 

-Elaine Champagne, Παιδιά και πνευματικότητα: δύο μυστήρια... Πρόσφατες εξελίξεις. 

 

Προσκυνητάρια: 

-Γρηγορίου Δαβράζου, Γνωσιακή- Συμπεριφοριστική Θεραπεία και Πατερική Φιλοκαλία. Μια 

πρώτη προσέγγιση διαλόγου και εύρεσης κοινών σημείων 

 

Ξέφωτα: 

-Πέτρου Λέκκου, Μια αλλιώτικη έκθεση, ή: μνήμη θανάτου 

-Κατερίνας Αξούγκα, Εντός 

 

Πεζόδρομοι: 

Ζώντας εν κοινωνία, ζώντας με συγχώρηση: Συνέντευξη με τον π. Θωμά Χόπκο 

 

Ειδήσεις: 

- π. Βασιλείου Θερμού,  Αξιολογώντας τους υποψηφίους προς ιερωσύνη: μια απαραίτητη 

εισαγωγή και κάποιες καλές ειδήσεις 

- Stephen Muse, Η ψυχολογική αξιολόγηση των υποψήφιων κληρικών στην Ελληνική Ορθόδοξη 

Αρχιεπισκοπή Αμερικής 

-Γιάννη Χατζηνικολάου, Οι αγραυλούντες: ανιχνεύοντας χοϊκά, μα ευαίσθητα.... την ιερατική κλίση 

 

 

 



 
 

 

 

Γέφυρες: 

-Περίπτωση 9: Πασχίζοντας και πάσχοντας για την πίστη (Αθανάσιος Καρκανιάς- π. Δημήτριος 

Μπαθρέλλος) 

-Περίπτωση 10: Μεταξύ θλίψης και ενοχής (Κυριάκος Βλασόπουλος- π. Σπυρίδων Βασιλάκος) 

-Περίπτωση 11: Διλήμματα σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση  

(Αναστασία Μπέκα- π. Νικόλαος Δουληγέρης) 

 

Πλατείες: 

-α) Personhood, Orthodox Christianity and the Connection Between Body, Mind and Soul. β) Sickness 

or Sin? – Spiritual Discernment and Differential Diagnosis. γ) Raising Lazarus – Integral Healing in 

Orthodox Christianity - π. Σταύρος Κοφινάς 

-Αγγελικής Τζουβάλη-Καριώτογλου, Αυθεντία και ελευθερία στο μάθημα των Θρησκευτικών. Με 

βάση κείμενα νηπτικών πατέρων  

Εμμανουήλ Περσελής 

-Ροδάνθης Ανδρουλιδάκη-Πετράκη, Η διοίκηση στην ενορία: εφαρμογή και προβληματισμοί  

π. Βασίλειος Θερμός 

 

 

Το Ψυχής Δρόμοι, είναι μία εξαμηνιαία έκδοση, ένα νέο περιοδικό  με στόχο την ανάπτυξη της 

σχέσης και τον διάλογο των Ψυχολογικών Eπιστημών με την Θεολογία και την Θρησκευτικότητα.  

Σκοπός του περιοδικού είναι η προώθηση της σκέψης και της έρευνας, ο διάλογος των ανθρώπων 

που υπηρετούν τους δύο χώρους και η αμοιβαία ευαισθητοποίησή τους, η εκπαίδευση σε 

ευαισθησίες και δεξιότητες. Με επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων ερευνητών θα 

επιχειρήσει να φανερώσει το ευρύ πεδίο συνάντησης των δύο αυτών χώρων, να προωθήσει τη 

συνεργασία τους και την αλληλεπίδρασή τους. Μέσα από τα θέματά του, επιδιώκεται η άντληση 

και από πρόσφατο στοχασμό και από σημαντικά έργα του παρελθόντος τα οποία  είχαν 

παραμείνει άγνωστα στον τόπο μας. Φιλοξενούνται οι προβληματισμοί τόσο των ορθόδοξων 

θεολόγων και κλινικών, όσο και των άλλων χριστιανών που προηγήθηκαν κατά πολύ ως προς τη 

συνάντησή τους με τις ψυχολογικές επιστήμες. 
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