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Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (τόμος 83, τεῦχος 1, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2012, σελ. 431), τὸ ὁποῖο περι-

λαμβάνει ἄρθρα ποικίλης ὕλης. Στὸ Προλογικό, μὲ τίτλο «Ἡ ἀγωνία καὶ τὸ νόημα τῆς Ἱστορίας», ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου ἀνιχνεύει τὴν

ἀγωνία καὶ τὸ νόημα τῆς ἱστορίας στὴν μετάβασή της ἀπὸ τὴ νεωτερικότητα στὴν μετανεωτερικότητα, προβάλλοντας τὴν χριστιανικὴ ἀντι-

πρόταση. Στὸ πρῶτο κείμενο τοῦ τεύχους, μὲ τίτλο «Ἡ κρίση τῆς σύγχρονης κοινωνίας καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας»

ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ἀσκεῖ κριτικὴ στὰ παθολογικὰ φαινόμενα τόσο τῆς σύγχρονης κοινωνίας ὅσο καὶ τῆς ἐκκλη-

σιαστικῆς διακονίας μπροστὰ στὸ γεγονὸς τῆς πολύπλευρης κρίσης. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος Γιέβτιτς στὸ

κείμενο μὲ τίτλο «Ἡ Μεγάλη Βουλὴ τοῦ Θεοῦ στὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή» ἐξετάζει τὴν Μαξι-

μιανὴ ἑρμηνεία στὸ Ἠσ. 9,6 γιὰ τὸν «Ἄγγελο τῆς Μεγάλης Βουλῆς» σχετικὰ μὲ τὸ κλασικὸ θεολογικὸ

ζήτημα γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Στὸ ἄρθρο του «Αἰγυπτιακὸς μοναχισμὸς καὶ ἀναδιάταξη

τῶν πολιτισμικῶν δομῶν τῆς ὕστερης Ἀρχαιότητας (4ος-7ος αἰ. μ.Χ.)» ὁ Δημήτριος Μόσχος, χρησιμο-

ποιώντας σύγχρονα ἑρμηνευτικὰ ἐργαλεῖα (π.χ. πολιτισμικὲς δομὲς τοῦ δομολειτουργισμοῦ), ἐπιχειρεῖ

νὰ ἐξετάσει τὴν ἐπίδραση τοῦ μοναχισμοῦ στὴ σχέση πόλης καὶ περιφέρειας, καθὼς καὶ τὴ σχέση μεταξὺ

πεπαιδευμένων καὶ ἀποκλεισμένων ἀπὸ τὴν παιδεία. Στὴ συνέχεια οἱ Χρῆστος Τερέζης καὶ Σπύρος Πα-

ναγόπουλος στὸ κείμενό τους «Ἡ θεουργία ὡς διαλεκτικὴ θείου-ἀνθρωπίνου στὸν Διονύσιο τὸν Ἀρεο-

παγίτη» ἐπιχειροῦν νὰ ἐπεξεργαστοῦν μεθοδολογικὰ τὴν ἔννοια τῆς «θεουργίας» καὶ νὰ τὴ διασυνδέσουν

μὲ τὶς θεωρητικὲς ἀρχὲς καὶ τὸν τρόπο ποὺ αὐτὴ συμπλέκεται στὸ ὅλο θεολογικὸ οἰκοδόμημα τῶν ἀρεο-

παγιτικῶν συγγραφῶν μὲ βάση τό «Περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας» ἔργο. Ὁ Ἰωάννης Μούρτζιος

στὸ ἄρθρο του «Προφητεία καὶ λατρεία στὴν προαιχμαλωσιακὴ περίοδο» ἐξετάζει τὴ σχέση αυτὴ ὅπως

παρουσιάζεται στοὺς Ὠσηέ, Ἀμώς, Μιχαία, Ἠσαΐα, καὶ Ἰερεμία. Ἡ Εὐανθία Ἀδαμτζίλογλου στὸ κείμενό

της «Ἡ Σοφιολογία στὸ οἰκουμενικὸ ἄνοιγμα τοῦ Δευτεροησαΐα. Διάλογος μὲ τὴ θεωρία τοῦ Ἡρακλεί-

του» συζητάει ἐὰν ὑπάρχει σοφιολογικὴ σκέψη στὸν Δευτεροησαία, καὶ μὲ ἀφορμὴ τὸν Κλήμεντα τὸν Ἀλεξανδρέα φέρνει σὲ διάλογο τὸ

προφητικὸ κείμενο μὲ παράλληλες ἀναφορὲς στὸν φιλόσοφο Ἡράκλειτο. Στὸ ἑπόμενο μελέτημα, μὲ τίτλο «Αἵρεση καὶ Γεωγραφία: Τό

"παράδειγμα" τῶν Κολοσσῶν», ὁ Σωτήριος Δεσπότης ἐξετάζει τὴν ἐπίδραση ποὺ ἀσκεῖ στὴ διαμόρφωση μιᾶς αἵρεσης ἡ ἀνθρωπογεω-

γραφία μὲ βάση τὴν Πρὸς Κολοσσαεῖς Ἐπιστολὴ τοῦ Παύλου. Ὁ Ἀθανάσιος Γλάρος στὸ κείμενό του «Τὸ κείμενο τοῦ Ὑπομνηματισμοῦ

τῶν Βασιλείου Ἀγκύρας καὶ Γεωργίου Λαοδικείας στὸν Ἐπιφάνιο Κύπρου» ἐπιχειρεῖ μιὰ προσεκτικὴ μελέτη τοῦ περιεχομένου ἑνὸς κει-

μένου («Ὑπομνηματισμός») ποὺ συνέταξαν οἱ ἡγέτες τῶν Ὁμοιουσιανῶν, ἑρμηνεύοντας τὸ Σύμβολο τοῦ Σιρμίου τοῦ 359. Ὁ Ἀθανάσιος

Νευροκοπλὴς στὸ ἄρθρο του «Εἰκόνα καὶ Μαρτυρία στὴ Νεώτερη Ἑλλάδα. Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐν μέσῳ ἐμπορίας καὶ ἀπορίας»

προτείνει μιὰ ἑρμηνευτικὴ πρόταση γιὰ τὴν εἰκόνα (πράγμα) ὡς μαρτυρία (πράξη), ἐξετάζοντας καὶ τὴν παθολογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέ-

χνης στὴ νεότερη Ἑλλάδα. Στὸ ἑπόμενο κείμενο «Τό "κίτς" στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ καὶ λαϊκὴ θρησκευτικὴ τέχνη» ὁ Μ. Γ.

Βαρβούνης διατυπώνει κάποιες προτάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ (π.χ. συστηματικὸς θεσμοποιημένος ἔλεγχος τῆς

στυλιστικῆς μορφῆς τῶν ἀφιερωμάτων, συμβουλευτικὴ ὑπηρεσία κ.ἄ). Ὁ Κωνσταντῖνος Βαφειάδης στὸ κείμενό του «Damnatio artis ἢ περὶ

βανδαλισμῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» περιγράφει διαχρονικὲς περιπτώσεις βανδαλισμῶν σὲ ἐκκλησιαστικὰ ἔργα ἀπὸ πλευρᾶς ὀρθο-

δόξων. Ὁ Εὐάγγελος Θεοδώρου στὸ ἄρθρο του «Στοιχεῖα Ὀρθόδοξης Οἰκολογίας καὶ Περιβαλλοντικῆς Ἠθικῆς» σημειώνει τοὺς βασι-

κοὺς ἄξονες καὶ τὰ κριτήρια μιᾶς ὀρθόδοξης οἰκολογίας (π.χ. ἡ κατανόηση τοῦ περιβάλλοντος ὡς Δημιουργία κ.ἄ.). Ὁ Thomas Kothmann

στὸ μελέτημά του «Ὁ Χριστιανισμὸς μεταξὺ θρησκείας καὶ ἀθεϊσμοῦ: Ἡ χριστιανικὴ Ἀπολογητικὴ σὲ διάλογο μὲ τὶς θρησκεῖες καὶ τὸν

σύγχρονο φονταμενταλιστικὸ Ἀθεϊσμό» ἐξετάζει τὴν ἀναγκαιότητα, τὴν νομιμότητα, τὰ εἴδη καὶ τὶς σύγχρονες στρατηγικὲς τῆς ἀπολογη-

τικῆς θεολογίας. Στὰ ἄρθρο «Contra Anabaptistarum haeresin. Οἱ χριστολογικὲς διατυπώσεις τῆς Confessio Belgica» ὁ π. Βασίλειος Γε-

ωργόπουλος σχολιάζει κριτικὰ τὴ χριστολογία τῆς Βελγικῆς Ὁμολογίας,  τοῦ βασικοῦ συμβολικοῦ κειμένου τῶν Καλβινιστῶν τῶν Κάτω

Χωρῶν. Ἡ Ἑλένη Μπολιάκη στὸ ἄρθρο της «Jhana, Bhakti, and Karma Yoga. Sankara and Ramanuja on the Bhagavad-Gita» παρουσιά-

ζει ὄψεις τῆς ἰνδουιστικῆς θρησκευτικότητας καὶ πνευματικότητας. Στὴ μελέτη «Βεβαιότητα καὶ σχετικισμὸς στὴ νεωτερικὴ συνείδηση.

Ἡ περίπτωση τῆς θεολογίας» ὁ Πέτρος Φαραντάκης ἐξετάζει σὲ ποιό βαθμὸ ἡ ἡγεμονία τοῦ λόγου, ἐνέσκηψε καὶ στὴ θεολογία, συμβάλ-

λοντας στὴν ἀπομάγευση του ασκητικού περιεχομένου της, καθιστώντας την μιὰ ἐναρμονισμένη πρὸς τὸ κοσμικὸ φρόνημα ἐπιστήμη. Ὁ

Γεώργιος Ἀνδρουτσόπουλος στὸ κείμενό του «Οἱ "περὶ θρησκείας" διατάξεις στὸ Σύνταγμα τοῦ 1911, μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση 100 ἐτῶν

ἀπὸ τὴν ψήφισή του» ἀσχολεῖται μὲ τὶς σχετικὲς μὲ τὴ θρησκεία διατάξεις ἑνὸς ἀπὸ τὰ πλέον σημαντικὰ κείμενα στὴ συνταγματικὴ ἱστο-

ρία τῆς νεώτερης Ἑλλάδος. Ὁ Δημήτριος Γόνης στὸ κείμενό του «Τὸ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν "Φύλο καὶ Θρησκεία" στὸ

Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (2003-2008)» προσφέρει ἕναν συνολικὸ Ἀπολογισμὸ καὶ τὸν Πίνακα Ἀποφοίτων τοῦ πρω-

τότυπου καὶ λίαν ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ μεταπτυχιακοῦ προγράμματος. Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπληρώνεται μὲ τὶς πλούσιες μόνιμες

στῆλες. Τὰ Θεολογικὰ Χρονικά, ὅπου περιλαμβάνονται ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, θεολογικὰ γεγονότα, ἀνακοινωθέντα καὶ πο-

ρίσματα συνοδικῶν συνδιασκέψεων, τὰ Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα, ὅπου γίνεται σύντομη ἐπισκόπηση τῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων θεολογικῶν πε-

ριοδικῶν, τὸ Βιβλιοστάσιον, ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκριτικὰ δοκίμια καὶ παρουσιάσεις θεολογικῶν μονογραφιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν

ἐκδόσεων καί, τέλος, τὸ Ἀναλόγιον, ὅπου δημοσιεύεται ἐνημερωτικὸ δελτίο πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων. 

Τὸ ἑπόμενο 2ο τεῦχος τῆς Θεολογίας μὲ εἰδικὸ ἀφιέρωμα: «Θεολογία καὶ Οἰκονομία. Προσεγγίσεις στὴ σύγχρονη κρίση» θὰ κυ-

κλοφορήσει τὸν προσεχῆ Ἰούλιο.
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