
 

 

 

 

Ἀθήνα, 5 Ὀκτωβρίου 2017 

 

Δελτίο Τύπου 
  

Κυκλοφόρηςε μόλισ τὸ νϋο τεῦχοσ τοῦ ἐπιςτημονικοῦ περιοδικοῦ τῆσ 
Ἱερᾶσ υνόδου τῆσ Ἐκκληςύασ τῆσ Ἑλλϊδοσ Θεολογία (τόμοσ 87, τεῦχοσ 2ο, 
Ἀπρύλιοσ–Ἰούνιοσ 2017), τὸ ὁποῖο ἐμπεριϋχει ἄρθρα ποικύλησ ὕλησ θεολογικοῦ 
κυρύωσ –ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιςτημονικοῦ– ἐνδιαφϋροντοσ, ποὺ ἐξεδόθη μετὰ 
ἀπὸ τὸ ἀφιερωματικὸ τεῦχοσ μὲ τύτλο: «Χϊριςμα καὶ Θεςμὸσ Ι» [Θεολογία 88, 1 
(2017)].  

τὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ παρόντοσ τεύχουσ, ὁ 
Ὁμότ. Καθηγητὴσ Ν. Ξεξϊκησ προτεύνει τὴ διόρθωςη 
τῆσ φρϊςεωσ «τὸν δὲ διϊβολον καταργόςασ», προ-
κειμϋνου νὰ ἀποδύδεται ἀκριβϋςτερα τὸ θεολογικό τησ 
νόημα. Ἀκολούθωσ ὁ Ὁμότ. Καθηγητὴσ Χρ. Οἰκονόμου 
παρουςιϊζει ςτὴ μελϋτη του μὲ τύτλο: «Σὸ γενϋθλιον 
τῆσ Θεοτόκου Μαρύασ κατὰ τὸν Ἅγιο Νεόφυτο τὸν 
Ἔγκλειςτο» τὸν πολὺ ςημαντικὸ ρόλο τῆσ Θεοτόκου 
ςτὴν ἱςτορύα τῆσ Θεύασ Οἰκονομύασ. Ἔπειτα ὁ Καθηγη-
τὴσ Β. Σςύγκοσ ςτὴν ἐργαςύα του «Ἡ θεολογύα τῆσ περι-
χωρόςεωσ ςτὴν περὶ Ἁγύασ Σριϊδοσ διδαςκαλύα τῶν 
Καππαδοκῶν Πατϋρων» πραγματεύεται διεξοδικὰ τὸ 
θεολογικὸ περιεχόμενο τῆσ «περιχωρόςεωσ» ςτὴν Σριαδολογύα. Ἐν ςυνεχεύᾳ ὁ 
Ἀναπλ. Καθηγητὴσ Δ. Μόςχοσ καταγρϊφει τό «διαμόρφωςη τῆσ νεκρώςιμησ 
ἀκολουθύασ κατὰ τοὺσ λεγόμενουσ κοτεινοὺσ Χρόνουσ ςτὴν Ἀνατολικὴ 
Μεςόγειο (6οσ-7οσ αἰ.)», βαςιζόμενοσ ςὲ ἀρχαῖεσ μαρτυρύεσ καὶ ςτὴν ὑμνογραφύα. 
Ἕπεται ἡ μελϋτη τοῦ Καθηγητῆ H. Warnecke, ὁ ὁποῖοσ μετὰ ἀπὸ διεξοδικὴ 
ἔρευνα καταλόγει ςτὸ ςυμπϋραςμα ὅτι ὁ τόποσ τοῦ ναυαγύου τοῦ Ἀποςτόλου 
Παύλου φαύνεται ὅτι ἦταν τὸ νηςὶ τῆσ Κεφαλονιᾶσ. τὸ ἑπόμενο ἄρθρο ποὺ 
φιλοξενεῖ τὸ τρϋχον τεῦχοσ ὁ ἀρχιμ. π. Ἀρύςταρχοσ Γκρϋκασ πραγματεύεται μὲ 
μεθοδικότητα τὶσ ἔννοιεσ «εἰρόνη», «δικαιοςύνη», «καταλλαγό» ςύμφωνα μὲ τὴν 
πατερικὴ Γραμματεύα. Ἀκολουθεῖ ἡ μελϋτη τοῦ Ν. Σόμπρου μὲ τύτλο: «Ἱερὰ 
λεύψανα ςτὴν ὑπηρεςύα τῆσ πολιτικῆσ: Ἡ περύπτωςη τῆσ κϊρασ τοῦ ἀποςτόλου 
Ἀνδρϋα», ςτὴν ὁποῖα ὁ ςυγγραφϋασ διερευνᾶ τὸ ἐνδεχόμενο ἐπιπρόςθετων 
προεκτϊςεων μϋςῳ τῆσ ἐπιςτροφῆσ λειψϊνων ἐκ μϋρουσ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν 
ςτοὺσ Ὀρθοδόξουσ. Ἐν ςυνεχεύᾳ δημοςιεύεται ἡ ἐπύκαιρη ἐργαςύα τοῦ ἀρχιμ. π. 
Νικοδόμου Φαρμϊκη μὲ τύτλο: «Θεολογύα τῆσ Θρηςκεύασ καὶ διαθρηςκειακὸσ 
διϊλογοσ, ςτὴν ὁπούα ἀναπτύςςεται τὸ πρόβλημα τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου καὶ 
διερευνῶνται οἱ μϋθοδοι προςεγγύςεωσ τῶν θρηςκειῶν κατὰ τὸν R. Panikkar. 
Ἀκολούθωσ ὁ Γ. Ν. Λόησ ἀναδεικνύει τὶσ ςχϋςεισ τοῦ Βυζαντύου μὲ τοὺσ λϊβουσ, 
παρουςιϊζοντασ τὴν ἵδρυςη τοῦ κρϊτουσ τῶν Ρὼσ καὶ τὸν ἐκχριςτιανιςμὸ τῶν 

 



 

 

Ἀνατολικῶν λϊβων κατὰ τὸν 9ο καὶ τὸν 10ο αἰῶνα. Σϋλοσ ὁ Εὐτ. Καλογερϊκησ 
ςτὸ ἄρθρο του μὲ τύτλο: «Ἡ Ὀρθόδοξη διαχεύριςη τῆσ θρηςκευτικῆσ ἑτερότητασ» 
καταγρϊφει πῶσ οἱ Πατϋρεσ ἀντιμετώπιςαν τοὺσ ἀλλοθρόςκουσ.  

τϊ «Ἰδιόμελα» οἱ Γ. Κωνςταντινύδησ, τ. Βαςιλόπουλοσ καὶ Κ. Ἀςημακο-
πούλου πραγματεύονται τὸ θϋμα: «Ἡ ςυνϊντηςη τῆσ ὀρθόδοξησ χριςτιανικῆσ 
παιδαγωγικῆσ καὶ τῆσ ἀνθρωπιςτικῆσ παιδαγωγικῆσ ςτὴν παιδαγωγικὴ τοῦ 
Ἀλϋξανδρου Κοςμόπουλου».  

Σὸ τεῦχοσ ὁλοκληρώνεται μὲ τὶσ καθιερωμϋνεσ μόνιμεσ ςτῆλεσ του, ςτὶσ 
ὁποῖεσ ὁ ἀναγνώςτησ μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ ςυμβαύνοντα ςτον ὀρθόδοξο 
καὶ διαχριςτιανικὸ κόςμο, ἤτοι τϊ «Θεολογικὰ Χρονικϊ» ποὺ περιλαμβϊνουν 
ἀναφορὲσ ςὲ ἐπιςτημονικὰ ςυνϋδρια καὶ γεγονότα, τϊ «Περιοδικὰ Ἀνϊλεκτα» 
ςτὰ ὁποῖα γύνεται ἐπιςκόπηςη διεθνῶν ἐπιςτημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, 
τό «Βιβλιοςτϊςιον» ὅπου δημοςιεύονται βιβλιοκριςύεσ καὶ κριτικὲσ παρουςιϊ-
ςεισ βιβλύων καὶ τό «Ἀναλόγιον» ςτὸ ὁποῖο καταγρϊφονται βιβλιογραφικὰ οἱ 
πρόςφατεσ θεολογικοῦ ἐνδιαφϋροντοσ ἐκδόςεισ. 

Σὸ ἑπόμενο τεῦχοσ τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία [88, 3 (2017)], ποὺ ἀποτελεῖ 
τὸ δεύτερο μϋροσ τοῦ ἀφιερώματοσ «Χϊριςμα καὶ Θεςμὸσ ΙΙ», πρόκειται νὰ 
κυκλοφορόςει κατὰ τὸν προςεχῆ Δεκϋμβριο. 

Σϋλοσ, ὁ διευθυντὴσ ςυντϊξεωσ τοῦ περιοδικοῦ κ. Ἀλ. Κατςιϊρασ 
ἐκφρϊζει τὶσ εὐχαριςτύεσ του πρὸσ ὅλουσ τοὺσ ςυγγραφεῖσ καὶ ςυνεργϊτεσ τῆσ 
Θεολογίας, «οἱ ὁποῖοι ὑποβϊλλουν τὶσ ἐπιςτημονικϋσ τουσ ἐργαςύεσ προθύμωσ 
καὶ αὐτοβούλωσ, καὶ τοιουτοτρόπωσ τιμοῦν τὸ ἐπιςτημονικὸ περιοδικὸ τῆσ 
Ἱερᾶσ υνόδου τῆσ καθ’ Ἑλλϊδα Ἐκκληςύασ». 

 
 


