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Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (τόμος 83, τεῦχος 2ο, Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2012) μὲ ἀφιέρωμα Θεολογία καὶ Οἰκο-

νομία, προσεγγίσεις στὴ σύγχρονη κρίση (Μέρος Α’). Στὸ Προλογικό «Γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος» ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου ἀναφέρεται μὲ συν-
τομία στὶς θεολογικὲς προϋποθέσεις τῆς λειτουργικῆς διακονίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ πρῶτο κείμενο τοῦ ἀφιερώματος μὲ
τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία ὡς ἐλπίδα καὶ ἑνότητα τῆς κοινωνίας καὶ ὡς νοηματοδότηση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου» ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος
καὶ Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος σκιαγραφεῖ τὶς θεολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ μιὰ ἐκκλησιαστικὴ ἀπάντηση στὴν κρίση, καὶ προσφέρει ὁρισμένες πρα-
κτικὲς προτάσεις ἐκ μέρους τῆς Διοικούσας Ἐκκλησίας. Ὁ Πέτρος Βασιλειάδης στὸ ἄρθρο του «Ἡ βιβλικὴ
θεώρηση τῆς οἰκονομίας» μὲ ἀφορμὴ σύγχρονες ζυμώσεις στὸν διαχριστιανικὸ χῶρο περιγράφει τὴν κλα-
σικὴ περὶ οἰκονομίας βιβλικὴ θεώρηση, σημειώνοντας τὴν ἀλλαγὴ παραδείγματος ποὺ παρατηρεῖται στὴν
νεώτερη βιβλικὴ ἐπιστήμη ἀναφορικὰ μὲ τὴν οἰκονομία, ὕστερα ἀπὸ τὴ χρήση τῆς κοινωνιολογικῆς με-
θόδου. Στὸ ἑπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Θεολογία καὶ παγκόσμια οἰκονομία» ὁ Urlich Duchrow ἐπιχειρεῖ
νὰ ἀπαντήσει στὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔχουν προκύψει μέχρι σήμερα ἀπὸ τὴν ὑλοποίηση τοῦ προγράμματος
(«Συνοδικὴ Διαδικασία») τοῦ ΠΣΕ γιὰ τὴν ἀμοιβαία δέσμευση τῶν Ἐκκλησιῶν ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης,
εἰρήνης κ.λπ., ἀναδεικνύοντας τὶς σχετικὲς βιβλικὲς μαρτυρίες. Ὁ Βασίλειος Γιούλτσης στὸ ἄρθρο του
«Οἰκονομία, ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ὀρθόδοξη θεολογία καὶ ἐμπειρία», ἀφοῦ δώσει τὸ ἐννοιολογικὸ περιε-
χόμενο τῆς Οἰκονομίας στὸ πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποίησης, ἐξετάζει τὴν ὀργανικὴ συσχέτιση τοῦ ἀνθρώ-
που πρὸς τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς προεκτάσεις της στὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα, σκιαγραφώντας τὶς βασικὲς
γραμμὲς τῆς θεολογίας τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου, τὴν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου καὶ
τῆς κτίσης μετὰ τὴν πτώση, κατάσταση ποὺ καθιστᾶ ἀναγκαία τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς φθορᾶς,
ὅπως σκιαγραφεῖται μὲ ἐπιτυχία στὴν ἀσκητικὴ ἐμπειρία τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης. Στὸ ἄρθρο «Ἡ οἰκο-
νομικὴ κρίση ὡς ἀντίδοτο στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πνευματικῆς κρίσης», ὁ Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς συ-
ζητώντας τὴν πολυπλοκότητα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης τῶν ἡμερῶν μας, περιγράφει τὶς κοινωνικὲς προεκτάσεις της καὶ τὶς θέσεις τῶν
ἐπιμέρους θρησκειῶν ἀπέναντι στὴν κρίση στὸν ὁρίζοντα τῆς ἐκ νέου ἀνακάλυψης τῶν χαμένων ἀνθρώπινων ἀξιῶν. Ὁ Ἰωάννης Μπέκος
στὸ μελέτημά του «Ἡ πόλη, ἡ λειτουργία καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση» περιγράφει τὶς συνθῆκες ποὺ καθιστοῦν τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς παγ-
κόσμιας οἰκονομίας ἕνα πολιτικὸ πρόβλημα, ἐνῶ ἀναλύει τὸ νόημα καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς ἀγορᾶς, προτείνοντας δυνατότητες μιᾶς «πολι-
τικῆς» ὑπέρβασης τῆς κρίσης μὲ ἀφετηρία τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸ κήρυγμα. Ὁ Δημήτριος Μόσχος στὸ ἄρθρο του «Οἰκονομικὲς σχέσεις
στὸν μοναχισμὸ τῆς Αἰγύπτου κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες» μέσα ἀπὸ μιὰ ἱστορικὴ ματιὰ περιγράφει τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις στὴν ἀρχέ-
γονη Ἐκκλησία, ἀποτυπώνει τὴ σχέση ἀσκητικῆς βιοτῆς καὶ οἰκονομικῶν μέσων, ἀναδεικνύοντας στὸ πλαίσιο τοῦ ἀναχωρητισμοῦ τῆς Αἰγύ-
πτου τὴν ἐνσωμάτωση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων στὸ κεντρικὸ πρόταγμα τῆς μοναστικῆς ζωῆς, ποὺ εἶναι ἡ προσμονὴ καὶ ἡ πρόληψη τῶν
ἐσχάτων. Στὸ κείμενο μὲ τίτλο «Οἱ πειρασμοὶ τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης» ὁ Πάνος Νικολόπουλος ἐξετάζει τὸ θεολογικὸ πλαίσιο τῆς ἀλλη-
λεγγύης, ἐπισημαίνοντας ὁρισμένους πειρασμοὺς ποὺ ἐπιδροῦν στὸν τρόπο κατανόησής της, ὅπως π.χ. τὸν ταξικὸ πειρασμό, τὸν ἀτομο-
κεντρισμὸ κ.λπ. Ὁ Θεόδωρος Ζιάκας στὸ κείμενό του «Ἄνθρωπος καὶ Πατρίδα. Σημειώσεις γιὰ τὴν κρίση καὶ τὸ ἀνθρωπολογικό της
πρόβλημα» ἐπιχειρεῖ μιὰ ἀνθρωπολογικὴ διερεύνηση τῆς σύγχρονης κρίσης, περιγράφοντας τρεῖς τύπους ὑποκειμένου (ἰδιώτης, πατριώ-
της καὶ χριστιανὸς κ.λπ.) καὶ τρεῖς τύπους συλλογικοῦ ὑποκειμένου (π.χ. Πατρίδα, Ἐκκλησία κ.λπ.), συζητώντας ἔτσι ἐάν καὶ σὲ ποιό
βαθμὸ εἶναι δυνατὴ ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸν ἕνα τῦπο στὸν ἄλλο, διερωτώμενος τελικὰ γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας κάθε τύπου μέσα στὸ οἰκεῖο
πλαίσιό του. Ὁ Βασίλης Καραποστόλης στὸ ἄρθρο του «Οἱ περιπέτειες τοῦ Ἰδεατοῦ-παρατηρήσεις γιὰ τὴν κρίση στὴν Ἑλλάδα», ἀπο-
πειρᾶται, σχολιάζοντας τὴν συγκαιρινὴ κρίση νὰ ἑρμηνεύσει νοήματα καὶ βιώματα ποὺ κρύβονται στὴ συλλογικὴ καὶ ἀτομικὴ συνείδηση
καὶ συμπεριφορὰ τῶν Ἑλλήνων. Στὸ ἄρθρο του «Ἡ ἀποϊεροποίηση καὶ ὁ ἀπανθρωπισμὸς τοῦ πολιτισμοῦ», ὁ Σωτήρης Γουνελᾶς ἀναδει-
κνύει μέσα ἀπὸ μιὰ ἱστορικὴ ἐπισκόπηση βασικὰ στοιχεῖα καὶ σταθμοὺς τῆς ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς ἀνθρωπολογίας (ὁ ἄνθρωπος κατ’
εἰκόνα τοῦ Λόγου, ἁμαρτία, ἀκραῖος ὀρθολογισμός, Ἄνσελμος κ.ἄ.), στρέφοντας στὴ συνέχεια τὸ βλέμμα του σὲ παθογένειες τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας ποὺ συνέβαλαν, μεταξὺ ἄλλων, στὴν κρίση. Ἡ Σπυριδούλα Ἀθανασοπούλου-Κυπρίου στὸ τελευταῖο μελέτημα τοῦ ἀφιερώμα-
τος μὲ τίτλο «Ἡ ἔμφυλη διάσταση τῆς κρίσης καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ θεολογικοῦ λόγου σὲ χαλεποὺς καιρούς» ἀποπειρᾶται νὰ ἀναδείξει τὴ
σημασία ποὺ ἐνέχει ὁ παράγοντας φῦλο κάθε φορὰ ποὺ περιγράφονται οἱ ἐπιπτώσεις τῆς κρίσης καὶ προσφέρει ὁρισμένες πολιτικὲς πρα-
κτικὲς πρὸς ἐπίλυση τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων, ἀναπτύσσοντας ὁρισμένες σκέψεις ἀπὸ θεολογικὴ σκοπιὰ γιὰ τὴν δύσκολη σημερινὴ
συγκυρία. Στὴ στήλη Ἰδιόμελα ὁ Θανάσης Παπαθανασίου στὸ ἄρθρο του «Ἡ ὀμορφιὰ θὰ καταστρέψει τὴν Ἐκκλησία;» ἐπιχειρεῖ νὰ θέσει
ἕναν κριτικὸ προβληματισμὸ γιὰ ὁρισμένα διαχρονικὰ ζητήματα καὶ κακῶς κείμενα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ ναοδομία, τὴν ἐκκλησιαστικὴ
τέχνη καὶ σύνολη τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Στὴν στήλη Παρεμβάσεις ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Συμεωνίδης στὸ κείμενό του «Τὸ φιλανθρω-
πικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας σὲ συνθῆκες κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσης» περιγράφει τοὺς βασικοὺς πυλῶνες τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παραθέτοντας χρήσιμα στοιχεῖα τοῦ ἔργου, τῶν δομῶν καὶ τῆς γενικότερης δράσης ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ
εἰδικὰ στὸ πλαίσιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπληρώνεται μὲ τὶς πλούσιες μόνιμες στῆλες. Τὰ Θε-
ολογικὰ Χρονικά, ὅπου περιλαμβάνονται ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, θεολογικὰ γεγονότα, ἀνακοινωθέντα καὶ πορίσματα συνο-
δικῶν συνδιασκέψεων, τὰ Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα, ὅπου γίνεται σύντομη ἐπισκόπηση τῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων θεολογικῶν περιοδικῶν, 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 3ο τεῦχος τῆς Θεολογίας γιὰ
τὸ ἔτος 2012 θὰ εἶναι ποικίλης θεολογικῆς ὕλης καὶ θὰ κυκλοφορήσει τὸν προσεχῆ Νοέμβριο.
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