
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ “Θεολογία” (τόµος 82, τεῦχος 3, Ἰούλιος – Σεπτέµβριος 2011), τὸ ὁποῖο περιλαµβάνει ἄρθρα
ποικίλης ὕλης. Στὸ προλογικὸ σηµείωµα µὲ τίτλο «Τὸ ἀσκητικὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας» ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου ἀναδεικνύει τὸ εὐχαριστιακὸ
πλαίσιο µέσα στὸ ὁποῖο καλλιεργεῖται τὸ ἀσκητικὸ ἦθος τοῦ προσώπου ὡς συνέργεια στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Στὸ πρῶτο
ἄρθρο τοῦ τεύχους µὲ τίτλο «Ὁ π. Ἰωάννης Ρωµανίδης ὡς διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Δογµατικῆς», ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ
Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος µὲ ἀφορµὴ τὴν ἔκδοση ἀπὸ µέρους του τῶν προφορικῶν παραδόσεων δογµατικῆς τοῦ µακαριστοῦ π. Ἰωάννου
Ρωµανίδη ἀναδεικνύει ὁρισµένους βασικοὺς ἄξονες τῆς δογµατικῆς του θεολογίας. Ὁ Ὁµότιµος Καθηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ. Γεώργιος Μαν-
τζαρίδης στὸ κείµενό του µὲ τίτλο «Τὸ πνεῦµα τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς» προβάλλει τὴν ἐλευθερία ὡς βασικὸ ἄξονα κατανόησης τῆς
ἠθικῆς σὲ ἀντίθεση πρὸς τρέχουσες κοσµικὲς θεωρήσεις της. Ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Χρῆστος Οἰκονόµου στὸ
κείµενό του µὲ τίτλο «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἡ Ἐκκλησία Θεσσαλονίκης καὶ οἱ δύο ἐπιστολὲς πρὸς Θεσ-

σαλονικεῖς» ἐπὶ τῇ βάσει τῶν µαρτυριῶν τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου καὶ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων
ἐπιχειρεῖ µιὰ ἱστορικο-θεολογικὴ προσέγγιση τῆς προσωπικότητας τοῦ Ἀποστόλου µὲ ἔµφαση στὴν
οἰκουµενική του ἀποστολὴ καὶ ἀνάδειξη τῆς σηµασίας ποὺ αὐτὴ εἶχε γιὰ τὴ συγκρότηση τῆς πρώτης
χριστιανικῆς κοινότητας τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ π. Παῦλος Κουµαριανὸς στὴ µελέτη του µὲ τίτλο «Ἡ
θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου κατὰ τὸ Πορφυριανὸ Εὐχολόγιο» παρουσιάζει τὸ σχετικὸ λειτουργικὸ
κείµενο τοῦ Μ. Βασιλείου ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ χειρόγραφου βυζαντινοῦ εὐχολογίου τοῦ ἑλληνικοῦ κώδικα
ὑπ. ἀριθµ. 226 τῆς Δηµοτικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, προσφέροντας παλαιογραφικὰ καὶ
γραµµατολογικὰ στοιχεῖα, καθὼς καὶ σχετικὸ κριτικὸ ὑπόµνηµα. Ὁ Ἀν. Καθηγητὴς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ
τοῦ Βελιγραδίου Νέναντ Μιλόσεβιτς στὸ ἄρθρο του µὲ τὸν τίτλο «Περὶ τελέσεως δευτέρου ἢ µεικτοῦ
γάµου µὲ ἐκκλησιαστικὴ τελετή» ἐπιχειρεῖ µιὰ θεολογικὴ ἀνάγνωση τῆς διπλῆς φύσης τοῦ ἱεροῦ µυ-
στηρίου τοῦ Γάµου (στὸν Παράδεισο καὶ στὴ µεταπτωτικὴ κατάσταση) γιὰ νὰ προσδιορίσει καὶ τὴν ἀνά-

λογη σχέση του πρὸς ἐπιµέρους ἱστορικὲς περιπτώσεις (π.χ µεικτὸς γάµος). Στὸ µελέτηµα ποὺ ἀκολουθεῖ
µὲ τίτλο «Ἡ οἰκουµενικότητα τῆς Πενθέκτης ἢ ἐν Τρούλλῳ Συνόδου καὶ τοῦ ἔργου της (στὸ φίλο συνά-

δελφο κ. Βασίλειο Γιαννόπουλο)» ὁ Ὁµ. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν
Παναγιώτης Μπούµης συνεχίζει τὸν διάλογό του ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ (βλ. τόµος 80, τχ. 3,

τόµος 81, τχ. 3) µὲ τὸν Ὁµ. Καθηγητὴ Βασίλειο Γιαννόπουλο ἀναφορικὰ µὲ τὸ ζήτηµα τῆς οἰκουµενικότητας ἢ µὴ τῆς Πενθέκτης Συνό-
δου τοῦ 692. Ὁ Γεώργιος Κουντούρης στὸ ἄρθρο του «Ἡ διαπατριαρχικὴ Ἐνδηµοῦσα Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 536 µ.Χ.»

ἐξετάζει, µεταξὺ ἄλλων, τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο, τὴ σύνθεση καὶ τὴ θεµατολογία-ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, προκειµένου νὰ ἀναδείξει τὴ ση-

µασία της στὸ πλαίσιο τῶν ἐνδηµουσῶν συνόδων. Ὁ Ὁµ. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Regensburg (Γερµανία) Hans Schwarz στὸ
κείµενό του µὲ τίτλο «Θεµελιώδεις ἀρχὲς τῆς περὶ Θεοῦ διδασκαλίας τοῦ Λουθήρου» ἀναδεικνύει ὁρισµένες θεµελιώδεις θέσεις τοῦ Λουθ᾽
ήρου γιὰ τὸν Θεό, τὴ Δηµιουργία κ.λπ. Ὁ Χρῆστος Γαρίδης στὸ µελέτηµά του µὲ τίτλο «Τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος στὴ σύγχρονη
ρωµαιοκαθολικὴ τριαδολογία καὶ ἡ σύνθεση ‘ψυχολογικῆς’ καί ‘κοινωνικῆς’ ἀναλογίας» παρουσιάζει µὲ κριτικὴ µατιὰ καὶ στὸ πλαίσιο τῆς
ἀντιπαλότητας µεταξὺ µονοϋποκειµενικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀντίληψης τῆς τριαδικότητας τοῦ Θεοῦ τὸν προβληµατισµὸ περὶ τοῦ προσώπου
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος στὴ σύγχρονη γερµανόφωνη, κυρίως, ρωµαιοκαθολικὴ θεολογία, µετὰ τὴν Β´ Βατικανὴ Σύνοδο. Ὁ Διονύσιος Κα-

καλέτρης στὸ ἄρθρο του µὲ τίτλο «Θεολογία καὶ Παιδεία στὸν Μ. Φώτιο», µελετώντας τὸν τρόπο ποὺ διαπλέκεται ἡ θεολογία καὶ ἡ παι-
δεία στὴν ἐποχὴ καὶ στὸ ἔργο τοῦ Μ. Φωτίου, ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποσαφηνίσει τοὺς ὅρους τῆς σχέσης τῶν δύο αὐτῶν µεγεθῶν. Ὁ π. Zoran

Krstic µὲ τὸ σύντοµο κείµενό του «How to preserve and promote the values and the identity of Europe facing globalization?» προσφέρει
µιὰ κατανόηση τῆς παγκοσµιοποίησης ὅπως βιώνεται στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ µιὰ κριτικὴ ἀξιολόγηση τῆς σύγχρονης αὐτῆς κοσµο-
αντίληψης ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ ἑνὸς ὀρθόδοξου ἱερέα. Στὸ ἑπόµενο κείµενο µὲ τίτλο «Ἡ Εὐγονικὴ καὶ ἡ Μεσογειακὴ Ἀναιµία» ὁ Χρῖστος Χα-

τζηµιχαήλ ἐξετάζει τὸ ἐννοιολογικὸ περιεχόµενο τῶν ὅρων ‘εὐγονική’ καί ‘µεσογειακὴ ἀναιµία’ µὲ περιπτωσιολογικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὴ
δεύτερη στὴν Κύπρο, λόγῳ τῆς µακραίωνης ἱστορίας της στὴ Μεγαλόνησο, ἐνῶ περιγράφει ἀπὸ τὴ µιὰ τὴν ποιµαντικὴ µέριµνα τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁρισµένες θεολογικὲς προεκτάσεις τοῦ ὅλου ζητήµατος (π.χ. προγεννητικὸς ἔλεγχος). Στὴ στήλη “Ἰδιόµελα”

καὶ στὸ κείµενο µὲ τίτλο «Ἡ ‘ἑλληνοποίηση’ τοῦ Ἰησοῦ ὡς παράδειγµα ‘µετανεωτερικοῦ’ Ἐθνικισµοῦ» ὁ Δηµήτριος Οὐλῆς ἀποπειρᾶται
νὰ θέσει ὡς πρόβληµα µιὰ σύγχρονη ρητορική «ἑλληνοποίησης» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ χρησιµοποιεῖται γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει ἀνάγκες
τῆς ἐγχώριας ἐθνικιστικῆς ἰδεολογίας. Στὸ πρῶτο κείµενο τῆς στήλης “Παρεµβάσεις” µὲ τὸν τίτλο «Ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία καὶ Εὐρω-

παϊκὴ Ἕνωση. Ἐκκλησιαστικὲς καὶ θεολογικὲς προσεγγίσεις» ὁ Δηµήτριος Κεραµιδᾶς ἐξετάζει τὸν τρόπο ποὺ ἡ ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία
κατανόησε τὸν ἑαυτό της ἐντὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, µὲ ἄλλα λόγια θέτει τὸ ζήτηµα τῆς ἀποδοχῆς ἢ ὄχι τῆς Εὐρώπης. Στὸ ἑπόµενο
κείµενο τῆς στήλης µὲ τίτλο «῾Χριστιανικὴ κληρονοµιά’ ὡς µάθηµα µὴ κατηχητικό, ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους, ἀνοικτὸ στὰ θρησκεύµατα,

εὐρωπαϊκὰ ἀνεπίληπτο» ὁ Νικῆτας Ἀλιπράντης µὲ ἀφορµὴ τὴ νοµολογία τοῦ Ε.Δ.Δ.Α. στὴν ὑπόθεση Grzelak (2010) ἐξετάζει τὴν ἐπωνυ-
µία καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ θρησκευτικοῦ µαθήµατος στὸ πλαίσιο τῆς δηµόσιας ἐκπαίδευσης. Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συµπληρώνεται
µὲ τὶς πλούσιες µόνιµες στῆλες. Τὰ Θεολογικὰ Χρονικά, ὅπου περιλαµβάνονται ἀναφορὲς σὲ ἐπιστηµονικὰ συνέδρια, θεολογικὰ γεγο-
νότα, ἀνακοινωθέντα καὶ πορίσµατα συνοδικῶν συνδιασκέψεων, τὰ Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα, ὅπου γίνεται σύντοµη ἐπισκόπηση τῶν ἑλληνικῶν
καὶ ξένων θεολογικῶν περιοδικῶν, τὸ Βιβλιοστάσιον, ὅπου δηµοσιεύονται βιβλιοκριτικὰ δοκίµια καὶ παρουσιάσεις θεολογικῶν µονογρα-

φιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐκδόσεων καί, τέλος, τὸ Ἀναλόγιον, ὅπου δηµοσιεύεται ἐνηµερωτικὸ δελτίο πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων.
Τὸ ἑπόµενο 4ο τεῦχος τῆς Θεολογίας µὲ εἰδικὸ ἀφιέρωµα στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαµάντη θὰ κυκλοφορήσει τὸν προσεχῆ Φεβρουάριο.
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