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Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (Τόμος 84, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2013), τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει
ἄρθρα ποικίλης ὕλης. Στὸ Προλογικό, μὲ τίτλο «Ἐκκλησία καὶ Παράδοση», ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου ἐπιχειρεῖ μιὰ κριτικὴ ἀποτί-
μηση τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο κατανοήθηκε ἡ ἔννοια τῆς Παράδοσης τὰ τελευταῖα χρόνια στὸ πλαίσιο τοῦ ὀρθόδοξου θεολογικοῦ
στοχασμοῦ, ἐπισημαίνοντας τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀνοίγματος καὶ τοῦ δημιουργικοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς παράδοσής της μὲ
τὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ Δέσπω Λιάλιου στὸ κείμενό της «Παράδοση καὶ ἀνανέωση κατὰ τὸν ἅγιο
Φώτιο» μὲ ἀφετηρία τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἱεροῦ Φωτίου πρὸς τὸν Πάπα Νικόλαο μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκλογὴ
τοῦ πρώτου στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης συζητάει τὸ πῶς καὶ ὑπὸ ποιές
συνθῆκες μπορεῖ νὰ κρατηθεῖ ἡ ἰσορροπία ἀνάμεσα σὲ μιὰ κλασικὴ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση καὶ σὲ
μιὰ ἀνανέωση τῆς μεθοδολογίας χρήσης καὶ ἀξιοποίησης τῆς παράδοσης τῶν Πατέρων. Ὁ π. Robert
Arida στὸ ἄρθρο του «Gleanings from Father Georges Florovsky’s ‘On the Substantiation of Logi-
cal Relativism’» παρουσιάζει ὄψεις τοῦ τρόπου ποὺ κατανοεῖται ὁ «λογικὸς σχετικισμός» στὸ
πρώιμο φιλοσοφικὸ ἔργο τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, κατανόηση ποὺ ἀποτελεῖ πρόκληση γιὰ μιὰ
ἐλεύθερη καὶ ἀνοικτὴ συνάντηση μὲ τὴν ἴδια τὴν Ἀλήθεια. Στὸ μελέτημα ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τὸν
τίτλο «Μιὰ ἐπαναξέταση τῆς Νεο-πατερικῆς σύνθεσης; Ὀρθόδοξη ταυτότητα καὶ πολεμικὴ στὸν π.
Γεώργιο Φλωρόφσκυ καὶ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας», ὁ Brandon Gallaher, ἀφοῦ ἐξετά-
σει τὶς ἀπαρχὲς καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς πολεμικῆς τοῦ νεο-πατερικοῦ παραδείγματος ἔναντι τῆς
Δύσης, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν πυρῆνα ὁλόκληρου τοῦ προγράμματος τοῦ Φλωρόφσκυ, θὰ ὑποστη-
ρίξει ὅτι κεντρικὲς ἔννοιες καὶ ὄψεις τοῦ σχετικοῦ ἐγχειρήματος ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ δυτικὲς πηγές, οἱ
ὁποῖες ἐξ ὁρισμοῦ ἐπικρίνονται, ἐπιχειρώντας στὸ τέλος νὰ διατυπώσει μιὰ ἐναλλακτικὴ πρόταση
γιὰ τὸ μέλλον τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας. Στὴ συνέχεια ὁ Βασίλειος Δημητριάδης στὸ ἄρθρο του «Ἡ διδασκαλία τοῦ π. Γεωργίου Φλω-
ρόφσκυ γιὰ τὴν Ἐκκλησία» περιγράφει τοὺς βασικοὺς ἄξονες τῆς ἐκκλησιολογικῆς σκέψης τοῦ Ρώσου θεολόγου (καθολικότητα, ὅρια
τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ.). Ὁ Ἀντώνιος-Αἰμίλιος Ταχιάος στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Διαφωτισμὸς καὶ Συντηρητισμός: Οἱ
πνευματικὲς τάσεις μέσα στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο τὸν 18ο αἰῶνα» ἐπιχειρεῖ νὰ φωτίσει πτυχὲς τοῦ προβλήματος τῆς διαλεκτικῆς σχέ-
σης μεταξὺ τῶν προοδευτικῶν ρευμάτων ποὺ ἔρχονταν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴ Δύση καὶ τῆς ἀντίδρασης ποὺ πήγαζε ἀπὸ τὴ στατικό-
τητα τοῦ συντηρητισμοῦ κατὰ τὸν 18ο αἰῶνα (ὑπῆρξε ἄραγε σύνθεση μεταξύ τους;), κάνοντας εἰδικὴ ἀναφορὰ μεταξὺ ἄλλων στὸν
Ἀδαμάντιο Κοραῆ, τὸν Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ κ.ἄ. Ὁ Ἀστέριος Ἀργυρίου στὸ ἄρθρο του «Ἡ ἑλληνικὴ πολεμικὴ καὶ ἀπολογητικὴ γραμ-
ματεία ἔναντι τοῦ Ἰσλὰμ κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας» ἐπιθυμεῖ νὰ παρουσιάσει τὰ ἀντι-ἰσλαμικὰ κείμενα ποὺ ἔχουν ἤδη
ἐκδοθεῖ, προσφέροντας κατάλληλα ἐργαλεῖα γιὰ μιὰ περισσότερο ἀποτελεσματικὴ ἀξιοποίησή τους. Στὸ ἑπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο
«Διατριβὴ περὶ εὐθανασίας. Ἕνα μικρὸ καὶ παραμελημένο ἔργο τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρι», ὁ Ἀθανάσιος Καλαμάτας ἐξετάζει ἕνα σχε-
τικὰ ἄγνωστο ἔργο τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ στοχαστῆ τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ. Ὁ Μαριανὸς Καράσης στο μελέτημά του «Ἡ
τεχνητὴ μήτρα: Ὄνειρο ἢ ἐφιάλτης» καταπιάνεται μὲ πτυχὲς ἑνὸς περίπλοκου ζητήματος (π.χ. ἀποσύνδεση τῆς ἀνθρώπινης ἀναπα-
ραγωγῆς ἀπὸ τὴ σύλληψη, θεραπευτικοὶ καὶ ἄλλοι λόγοι ποὺ δικαιολογοῦν τὸ ἐγχείρημα, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κ.ἄ.) ποὺ
ὀφείλεται στὴν ραγδαία ἀνάπτυξη τῆς Γενετικῆς ἐπιστήμης. Ὁ π. Γεώργιος Λέκκας στὸ κείμενο μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὴν αὐτοαναφορι-
κότητα στὴν ἑτεροαναφορικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἔννοια τῆς ‘προαιρέσεως’ στὴ φιλοσοφία τοῦ Ἐπίκτητου καὶ τοῦ Ὠριγένη»
προβαίνει σὲ μιὰ συγκριτικὴ θεώρηση καὶ ἀξιολόγηση τοῦ τρόπου ποὺ κατανοεῖται ἡ «προαίρεση» στοὺς δύο στοχαστές. Ὁ π. Εὐάγ-
γελος Πριγκιπάκης μὲ τὴ μελέτη του «Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰωάννης Ἀπόκαυκος καὶ οἱ Λατίνοι» ἐξετάζει τὴ σημαντικὴ αὐτὴ
ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα τοῦ 13ου αἰῶνα εἰδικὰ σὲ σχέση μὲ τὴ στάση του ἀπέναντι στούς «Λατίνους» μισσιονάριους. Ὁ
Ἐμμανουὴλ Περσελῆς στὸ ἄρθρο του «Icons - Holy Images and their Pedagogical Relevance. An Orthodox Perspective» ἐξετάζει
τὴν παιδαγωγικὴ χρησιμότητα καὶ σπουδαιότητα τῶν ἱερῶν εἰκόνων γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση ὡς ἕνα χρήσιμο ἐργαλεῖο γιὰ
τὸν διάλογο μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς καὶ θρησκευτικὲς παραδόσεις. Ὁ Γεώργιος Ἀνδρουτσόπουλος στὸ ἄρθρο του «Τὸ ὅριο τῆς
ἡλικίας τῶν Ἀρχιερέων στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» ἐπιχειρεῖ μιὰ νομοκανονικὴ θεώρηση τοῦ ζητήματος τῆς ἐπισκοπικῆς ἰσο-
βιότητας, λόγῳ τῆς δημοσιότητας ποὺ λαμβάνει συχνὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἀδυναμίας ὑπέργηρων Μητροπολιτῶν νὰ ἀσκήσουν τὰ κα-
θήκοντά τους. Στὴ στήλη Ἰδιόμελα δημοσιεύεται τὸ κείμενο «Ἡ ὁμαδοσυνεργατική μορφὴ διδασκαλίας στὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν» τοῦ Ἀντωνίου Μπιτσάκη, ὅπου παρουσιάζεται ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς στόχους τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν,
ποὺ εἶναι ἡ μύηση τῶν μαθητῶν σὲ ἐρευνητικὲς διαδικασίες καὶ ἡ μεταξύ τους συνεργασία, προσφέροντας ἕνα ἐνδεικτικὸ σχέδιο
διάθρωσης ὁμαδοσυνεργατικῆς διδασκαλίας στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπληρώνεται μὲ τὶς πλού-
σιες μόνιμες στῆλες. Τά «Θεολογικὰ Χρονικά», ὅπου περιλαμβάνονται ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, θεολογικὰ γεγονότα,
ἀνακοινωθέντα καὶ πορίσματα συνοδικῶν συνδιασκέψεων, τά «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα», ὅπου γίνεται σύντομη ἐπισκόπηση τῶν ἑλλη-
νικῶν καὶ ξένων θεολογικῶν περιοδικῶν, τό «Βιβλιοστάσιον», ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκριτικὰ δοκίμια καὶ παρουσιάσεις θεο-
λογικῶν μονογραφιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐκδόσεων καί, τέλος, τό «Ἀναλόγιον», ὅπου δημοσιεύεται ἐνημερωτικὸ δελτίο
πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων. Τὸ ἑπόμενο 2ο τεῦχος τῆς Θεολογίας μὲ τὸ ἀφιέρωμα «Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ διαθρησκειακὸς
διάλογος» θὰ κυκλοφορήσει τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο.
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