
	

	

 

Δελτίο Τύπου 

Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (τόµος 86, τεῦχος 3, Ἰούλιος-Σεπτέµβριος 2015) 

τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ ἄρθρα ποικίλης ὕλης. Στὸ σύντοµο προλογικὸ σηµείωµα µὲ τίτλο «Εὐχαριστία 

καὶ κανονικὴ παράδοση», ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου, ἀφοῦ ἀναφερθεῖ στὸ περιεχόµενο καὶ στὴ 

σηµασία τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας, ἀναδεικνύει τὴ σπουδαιότητα τῶν ἱερῶν κανόνων ὡς 

ποιµαντικῶν κριτηρίων ποὺ ρυθµίζουν τὴν εὔρυθµη ἐσωτερικὴ λειτουργία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 

σώµατος. Στὸ πρῶτο κείµενο µὲ τίτλο «Τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ὡς ‘ἔρως ἀπόρρητος’ µεταξὺ Πατρὸς καὶ 

Υἱοῦ κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαµᾶ», ὁ Γεώργιος Μαρτζέλος, ἀφοῦ ἐξετάσει µὲ συντοµία πῶς 

κατανοεῖ ὁ ἅγ. Γρηγόριος Παλαµᾶς τὴν ψυχολογικὴ τριάδα (νοῦς-λόγος-πνεῦµα) καὶ τὴν 

πρωτότυπη συµβολή του στὴν ἑρµηνεία της, θὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἀπαντήσει 

στὸ ἐρώτηµα σχετικὰ µὲ τὸν χαρακτηρισµὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ὡς 

ἔρωτος µεταξὺ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ. Ὁ Ἐµµανουὴλ Περσελῆς στὸ κείµενό του 

«Ἡ πνευµατικὴ καὶ µορφωτικὴ κληρονοµιὰ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ 

Ἑλληνικὰ Γράµµατα καὶ τὴν Ἐκπαίδευση», ἀποπειρᾶται νὰ δώσει µιὰ 

ἐπισκόπηση τῆς συνεισφορᾶς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ ἑλληνικὰ 

γράµµατα, µὲ βάση µαρτυρίες µεταγενέστερων ἐκκλησιαστικῶν λογίων 

(Φώτιος, Ψελλὸς κ.ἄ.), σηµειώνοντας τὸν ρόλο ποὺ διαδραµάτισε ὁ 

Ἰωάννης Μαυρόπους στὴν καθιέρωση τῆς σχετικῆς ἐτήσιας ἑορτῆς ἀλλὰ 

καὶ ἱστορικὲς πτυχὲς τῆς παρουσίας τῶν κειµένων τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σὲ 

ἐγκυκλοπαίδειες ἢ ἐκπαιδευτικὰ ἐγχειρίδια στὴ νεώτερη Ἑλλάδα (π.χ. 

Παπανοῦτσος). Στὴ συνέχεια ὁ Βασίλειος Τζέρπος µὲ τὴν ἐργασία του «Ὁ 

Papyrus Berolinensis 11710 (P.Berol.11710) καὶ ἡ σχέση του µὲ τὰ Εὐαγγέλια τοῦ Κανόνος τῆς Κ.Δ.» 

παρουσιάζει σηµαντικὲς γραµµατολογικὲς καὶ ἱστορικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ ἐν λόγῳ σπάραγµα 

παπύρου, ἐπιχειρώντας νὰ ἀναδείξει τὶς ἐσωτερικὲς καὶ γλωσσικὲς διασυνδέσεις του µὲ τὰ κανονικὰ 

εὐαγγέλια. Ὁ Λάµπρος Ἀλεξόπουλος στὸ ἄρθρο του «Medicine, Rhetoric and Philanthropy in Gregory 

of Nyssa’s second sermon ‘On the Love of the Poor’» ἀναφέρεται στὴ σχετικὴ ὁµιλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου 

Νύσσης, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται µὲ τὴν ἀσθένεια τῆς λέπρας, περιγράφοντας τὴ δύσκολη κατάσταση 

τῶν λεπρῶν καὶ παρέχοντας σηµαντικὲς ἰατρικὲς πληροφορίες. Ὁ συγγραφέας ἐπίσης ἀναδεικνύει 

καὶ πτυχὲς τοῦ κοινωνικοῦ καὶ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῶν Καππαδοκῶν. Ὁ π. Στυλιανὸς 

Χατζηγρηγορίου στὸ κείµενό του «Ἡ Ἐκκλησιολογία τῆς Ὀκτωήχου» περιγράφει τὶς 

ἐκκλησιολογικὲς ἀντιλήψεις τῶν ὑµνογράφων τῆς Ὀκτωήχου στὴν προσπάθειά τους νὰ 

περιγράψουν τὴν κοινωνία αἰσθητῶν καὶ νοητῶν ὅπως ἀποκαλύπτεται καὶ λαµβάνει χώρα στὴν 

Ἐκκλησία. Ο π. Zoran Kristic καὶ ὁ Drazen Peric στὸ κείµενό τους «Possibilities of Christian Theological 

Reflections on Postmodernist Man», ἐπιχειροῦν νὰ ἀντιπαρατεθοῦν θεολογικὰ στὶς σύγχρονες 

προκλήσεις, τὶς ὁποῖες θέτει τὸ νεωτερικὸ συµφραζόµενο σὲ σχέση µὲ τὴν ἴδια τὴν ταυτότητα τοῦ 

ἀνθρώπου. Ἡ Ἑλένη Φέµιτς-Κασάπη στὸ ἄρθρο της «Ὁ ὅρος ‘Ὑπόστασις’ εἰς τὰ δύο χωρία τοῦ 

Πολυβίου. Προφιλοσοφικὴ σηµασιολογία τοῦ ὅρου» ἐξετάζει τὴ σηµασιολογικὴ διαδροµὴ τοῦ ὅρου 

«ὑπόστασις» στὴν καθοµιλουµένη ἑλληνικὴ γλώσσα τῆς προχριστιανικῆς περιόδου, µὲ εἰδικὴ 

ἀναφορὰ στὸν ἱστορικὸ Πολύβιο. Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ µὲ τίτλο «Ἡ περιχώρηση στὸ τριαδικὸ 

καὶ τὸ χριστολογικὸ δόγµα κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαµασκηνό», ὁ Μιχαὴλ Γαλενιανὸς ἐξετάζει 

τὴ χρήση τοῦ σχετικοῦ ὅρου µὲ ἀναφορὰ στὰ κεντρικὰ δόγµατα τοῦ χριστιανισµοῦ, ἡ ὁποία καὶ 

καθιερώθηκε ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Δαµασκηνό. Ὁ Φίλιππος Τακόπουλος στὸ κείµενό του «Ἡ 

Θεοτόκος Μαρία στὴν Κανονικὴ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ἐξετάζει τὶς λιγοστὲς 

πρωτογενεῖς (Πενθέκτη Οἰκουµενικὴ Σύνοδος), ἀλλὰ καὶ τὶς δευτερογενεῖς κανονικὲς πηγές 

 



	

	

(Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως) ποὺ µιλοῦν γιὰ τὴ Θεοτόκο. Ὁ Ἀλέξανδρος Ἀναγνωστόπουλος 

στὸ κείµενό του «Παλαιολόγεια φορητὴ εἰκόνα τῆς Ἀποκαθηλώσεως στὴ Μονὴ Τιµίου Προδρόµου 

Σερρῶν» ἐξετάζει τὴ σηµαντικὴ αὐτὴ εἰκόνα ἀπὸ εἰκονογραφική, τεχνοτροπικὴ καὶ θεολογικὴ 

ἄποψη, προκειµένου νὰ τὴν τοποθετήσει στὴν καλλιτεχνικὴ παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ 

εὐρύτερου Μακεδονικοῦ χώρου (1371-1375). Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ µὲ τίτλο «Ἡ πάλαι ποτὲ Ἱερὰ 

Μονὴ τῆς Ἁγιᾶς στὴ Μεσσηνία», ὁ Παναγιώτης Γλιάτας ἐξετάζει τὴ σπουδαιότητα καὶ τὴ συµβολὴ 

τῆς µονῆς στὴν ἱστορία τῆς περιοχῆς µὲ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν 19ο αἰῶνα. Ὁ Γεώργιος 

Ἀνδρουτσόπουλος στὸ κείµενό του «Ἡ ἀνέκδοτη ἀλληλογραφία τοῦ ἔτους 1937 µεταξὺ Ἐκκλησίας 

τῆς Ἑλλάδος καὶ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν» ἐξετάζει µιὰ 

συγκεκριµένη πτυχὴ στὴν ἱστορία τῆς συζήτησης τοῦ ζητήµατος τῆς καύσης τῶν νεκρῶν ποὺ 

προέκυψε ἀπὸ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας (1936), 

δίνοντας ἀφορµὴ καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀσχοληθεῖ σχετικά (1937), ἀφοῦ ζητήσει καὶ τὴ 

γνώµη τοῦ τότε Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη ἐπὶ τοῦ θέµατος. Στὴ συνέχεια ἀναδηµοσιεύονται σὲ 

ἐπίµετρο οἱ σχετικὲς ἐπιστολὲς τῆς ἀλληλογραφίας. Ὁ Μ. Βαρβούνης στὸ κείµενο ποὺ ἀκολουθεῖ µὲ 

τίτλο «Μορφὲς τοῦ ἑλληνικοῦ δηµόσιου τελετουργικοῦ καὶ ἑλληνικὴ λαϊκὴ θρησκευτικότητα. Μικρὴ 

σπουδὴ στὴν λαογραφικὴ ὑπόσταση τῶν δηµοσίων τελετῶν στὴν Ἑλλάδα» διερευνᾶ τὶς ἐκδηλώσεις 

τοῦ δηµόσιου τελετουργικοῦ ποὺ δὲν ἔχουν µέχρι στιγµῆς τύχει σοβαρῆς µελέτης. Πρόκειται γιὰ 

ἐκδηλώσεις διαβατήριες ποὺ βρίσκονται στὸ µεθόριο (V. Turner) µεταξὺ τελετουργίας καὶ τελετῆς 

(ποικίλες θρησκευτικές, ἀθλητικές, πολιτικὲς κ.ἄ. τελετές, ὅπως ἡ περιφορὰ σκηνωµάτων, ἡ ἀφὴ τῆς 

ὀλυµπιακῆς φλόγας κ.λπ.). Ὁ Βασίλειος Μεϊχανετσίδης στὴ µελέτη του «Τυπολογία καὶ κανονικὴ 

αὐθεντία τῶν ‘πράξεων’ καί ‘ἐγγράφων’ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-νουπόλεως. Τὸ 

παράδειγµα τῆς ‘Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς Πράξεως’» ἐπιχειρεῖ νὰ θέσει ὁρισµένες πρῶτες 

βάσεις ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ τοῦ κανονικοῦ δικαίου, ἐξετάζοντας τὴν τυπολογία, τὰ ἐπιµέρους δοµικὰ 

χαρακτηριστικά, τὴ διαδικασία υἱοθέτησης, τὴν κανονικὴ αὐθεντία καὶ ἄλλα ἐπιµέρους ζητήµατα 

ποὺ σχετίζονται µὲ τίς «πράξεις καὶ τὰ ἔγγραφα» τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ π. Ioan 

Moldoveanu στὸ ἄρθρο του «Καρυές – Πρωτᾶτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ οἱ ρουµανικὲς ἡγεµονίες διὰ 

µέσου τῶν αἰώνων» µελετᾶ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα (ἔγγραφα ρουµάνων ἡγεµόνων) τῆς µακραίωνης 

ρουµανο-ἀθωνικὲς σχέσεις, ἰδιαίτερα µάλιστα µὲ τὸ Πρωτᾶτο ποὺ ξεκινοῦν ἤδη ἀπὸ τὸ 1110. Ὁ 

Γεώργιος Τσούπρας στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ µὲ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων. Τὸ ἱστορικὸ 

παρελθὸν ὡς «κανονικό» ἐπιχείρηµα» ἐξετάζει κριτικὰ τὴν ἀπαίτηση ἀπόκτησης αὐτοκεφαλίας ἀπὸ 

τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται νὰ θεµελιωθεῖ πρωτίστως στὴν ἱστορικὴ ἀναλογία 

µὲ τὸ παράδειγµα τῆς βουλγαρικῆς ἐξαρχίας ἢ τοῦ ἑλλαδικοῦ αὐτοκέφαλου καὶ ἐπὶ τῇ βάσει 

κανονικῶν καὶ ἐκκλησιολογικῶν κριτηρίων. Στὴ στήλη Ἰδιόµελα, δηµοσιεύεται τὸ κείµενο τοῦ π. 

Ἀδαµαντίου Αὐγουστίδη µὲ τίτλο «Χριστιανισµὸς καὶ Πολιτικὴ στὸν κόσµο τοῦ αὔριο: Ποιµαντικὴ 

προσέγγιση», ὅπου ἐξετάζεται ὡς καταρχὴν θεολογικὸ ἀλλὰ καὶ βαθύτατα πολιτικὸ τὸ ζήτηµα τοῦ 

προφητικοῦ χαρίσµατος (δηλ. τὴ δυνατότητα ἐνορατικῆς καὶ διορατικῆς συνειδητοποίησης τῆς 

πορείας τῶν πραγµάτων) ἀπὸ µιὰ ποιµαντικὴ σκοπιά. Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συµπληρώνεται µὲ 

τὶς πλούσιες µόνιµες στῆλες του. Τά «Θεολογικὰ Χρονικά», ὅπου περιλαµβάνονται ἀναφορὲς σὲ 

ἐπιστηµονικὰ συνέδρια, θεολογικὰ γεγονότα, ἀνακοινωθέντα καὶ πορίσµατα συνοδικῶν 

συνδιασκέψεων, τά «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα», ὅπου γίνεται σύντοµη ἐπισκόπηση τῶν ἑλληνικῶν καὶ 

ξένων θεολογικῶν περιοδικῶν, τό «Βιβλιοστάσιον», ὅπου δηµοσιεύονται βιβλιοκριτικὰ δοκίµια καὶ 

παρουσιάσεις θεολογικῶν µονογραφιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐκδόσεων καί, τέλος, τό «Ἀναλόγιον», 

ὅπου δηµοσιεύεται ἐνηµερωτικὸ δελτίο πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων. Τὸ ἑπόµενο 4ο τεῦχος 

τῆς Θεολογίας γιὰ τὸ ἔτος 2015 µὲ τὸ εἰδικὸ ἀφιέρωµα  «Πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς 

Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας», θὰ κυκλοφορήσει τὸν προσεχῆ Μάρτιο τοῦ 2016. 

	


