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 Περιετόμενα 7οσ τεύτοσς 
 
 

Λεωφόροι: 
-Leonard Horwitz, Η ικανότθτα για ςυγχϊρθςθ: ενδοψυχικζσ και αναπτυξιακζσ προοπτικζσ 
-James Jones, Γιατί θ κρθςκεία γίνεται βίαιθ; Μια ψυχαναλυτικι εξερεφνθςθ τθσ 
κρθςκευτικισ τρομοκρατίασ 
-Πανωραίασ Κουφογιάννη, Ὑπερβαίνοντασ τόν φόβο τοῦ κανάτου. Οἱ ἀπόψεισ τῆσ 
ὑπαρξιακῆσ ψυχολογίασ τοῦ Irvin Yalom ὑπό τό φῶσ τῆσ ἐκκλθςιαςτικῆσ παράδοςθσ 
-Angelo Brusco, Προσ μια προφθτικι ςυμβουλευτικι 
-Don Browning, Η Ψυχολογία ςτθν υπθρεςία τθσ Εκκλθςίασ 
 
Μονοπάτια: 
-Małgorzata Tatala, Η ανάπτυξθ τθσ προςευχισ ςε εφιβουσ και νζουσ 
- π. Γεωργίου Γανωτή, «Μπαμπά,  γιατί δεν βλζπω το Χριςτό;» 
 
Ξζφωτα 
 -Μαρίασ Γεωργακοποφλου, Zωι χρονίωσ υποτροπιάηουςα…. 
 
Πεηόδρομοι: 
-Εγκέφαλοσ και θρηςκευτική εμπειρία: Συνζντευξθ του Andrew Newberg και ςχολιαςμόσ 
από τον Παναγιϊτθ Μιτςια και τον David Hogue 
Γζφυρεσ: 
-Περίπτωςη 17: Μια μεταςτροφι μέ ἀπροςδόκθτθ ἐξέλιξθ (Εμμανουιλ Kαναβάκθσ- π. 
Theodore Dorrance) 
-Περίπτωςη 18: Γάμοσ ςε κίνδυνο από τα τυχερά παιγνίδια (Αναςταςία Ζαλοκϊςτα- π. 
Σωφρόνιοσ Γκουτηίνθσ) 
 
Σταυροδρόμια: 
Ειδιςεισ, χρονικά, δραςτθριότθτεσ  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Το Ψυχισ Δρόμοι, είναι μία εξαμθνιαία ζκδοςθ, ζνα νζο περιοδικό  με ςτόχο τθν ανάπτυξθ 

τθσ ςχζςθσ και τον διάλογο των Ψυχολογικϊν Eπιςτθμϊν με τθν Θεολογία και τθν 
Θρθςκευτικότθτα.  

Σκοπόσ του περιοδικοφ είναι θ προϊκθςθ τθσ ςκζψθσ και τθσ ζρευνασ, ο διάλογοσ των 
ανκρϊπων που υπθρετοφν τουσ δφο χϊρουσ και θ αμοιβαία ευαιςκθτοποίθςι τουσ, θ εκπαίδευςθ 
ςε ευαιςκθςίεσ και δεξιότθτεσ. Με επιςτθμονικά άρκρα Ελλινων και ξζνων ερευνθτϊν κα 
επιχειριςει να φανερϊςει το ευρφ πεδίο ςυνάντθςθσ των δφο αυτϊν χϊρων, να προωκιςει τθ 
ςυνεργαςία τουσ και τθν αλλθλεπίδραςι τουσ. Μζςα από τα κζματά του, επιδιϊκεται θ άντλθςθ 
και από πρόςφατο ςτοχαςμό και από ςθμαντικά ζργα του παρελκόντοσ τα οποία  είχαν 
παραμείνει άγνωςτα ςτον τόπο μασ. Φιλοξενοφνται οι προβλθματιςμοί τόςο των ορκόδοξων 
κεολόγων και κλινικϊν, όςο και των άλλων χριςτιανϊν που προθγικθκαν κατά πολφ ωσ προσ τθ 
ςυνάντθςι τουσ με τισ ψυχολογικζσ επιςτιμεσ. 
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