Ἀθήνα, 29 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἐξεδόθη τὸ τϋταρτο καὶ τελευταῖο τεῦχοσ τοῦ ἔτουσ 2017 τοῦ
ἐπιςτημονικοῦ περιοδικοῦ τῆσ Ἱερᾶσ Συνόδου τῆσ Ἐκκληςύασ τῆσ Ἑλλϊδοσ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ (Ὀκτώβριοσ–Δεκϋμβριοσ 2017), μὲ τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνεται ὁ 88οσ
τόμοσ. Τὸ τεῦχοσ αὐτὸ ἐμπεριϋχει ἄρθρα ποικύλησ ὕλησ θεολογικοῦ κυρύωσ –
ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιςτημονικοῦ– ἐνδιαφϋροντοσ.
Ἀναλυτικότερα, ςτὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρϋχοντοσ τεύχουσ μὲ τύτλο: «Τὸ
μυςτόριο τῆσ Φιλοξενύασ. Ἡ ςπουδαιότητα τῆσ
Βαπτιςματικῆσ Ἐκκληςιολογύασ», ὁ Ὁμότ. Καθηγητὴσ
Paul Meyendorff προτεύνει ἕναν καινούργιο τρόπο
προςεγγύςεωσ τοῦ ζητόματοσ ποὺ πραγματεύεται γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιςη τῶν ςυγχρόνων προκλόςεων.
Ἀκολούθωσ ὁ Ἐπύκ. Καθηγητὴσ Δ. Νικολακϊκησ ςτὴ
μελϋτη του μὲ τύτλο: «Ὁ θϊνατοσ ςτὴν κανονικὴ
οἰκονομύα τῆσ Ἐκκληςύασ» παρουςιϊζει τὸ γεγονὸσ τοῦ
θανϊτου βϊςει τῆσ ὀρθοδόξου ἀντιλόψεωσ. Ἔπειτα ὁ
δρ. Γ. Σύςκοσ ςτὴν ἐργαςύα του μὲ τύτλο: «Ἡ ςύνθεςη
ςχολαςτικῆσ θεολογύασ καὶ ὑπαρξιςμοῦ ςτὴν
Τριαδολογύα τῆσ δυτικῆσ χριςτιανοςύνησ: Karl Barth
καὶ Karl Rahner» πραγματεύεται διεξοδικὰ τὰ βαςικὰ ςημεύα ςύγκλιςησ τῶν K.
Barth καὶ K. Rahner ςτὴν ἑρμηνεύα τοῦ Τριαδικοῦ δόγματοσ. Ἐν ςυνεχεύᾳ ὁ Στ.
Γουλούλησ ςτὸ ἄρθρο του μὲ τύτλο: «Ἀρχαιοδύφεσ τῆσ Σκότησ Σταγῶν: τὸ
Σύγγραμμα ἱστορικόν (p. 1529) καὶ ὁ Πρῶτος Νεῖλοσ» ἐρευνᾶ μὲ τεκμηριωτικὴ
καταγραφὴ τῶν πηγῶν τὴν ἵδρυςη καὶ ὀργϊνωςη τῆσ μοναςτικῆσ πολιτεύασ τῆσ
Σκότησ Σταγῶν.
Ἕπεται ἡ μελϋτη τοῦ Στ. Γεωργύου μὲ θϋμα: «Μελετόματα Κυπριακῆσ
Ἁγιολογύασ: ὁ Ἅγιοσ Θεόδοτοσ, ἐπύςκοποσ Κυρηνεύασ», ςτὴν ὁπούα ἐξετϊζονται οἱ
ςωζόμενεσ πηγὲσ καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ ἀναςύνθεςη τοῦ πλαιςύου τῆσ πνευματικῆσ
καὶ ποιμαντικῆσ δρϊςεωσ τοῦ Ἁγ. Θεοδότου. Στὸ ἑπόμενο ἄρθρο τοῦ τεύχουσ μὲ
τύτλο: «Ἡ λειτουργικὴ καὶ μουςικὴ ἰδιοτυπύα τοῦ Ἑςπερινοῦ τῆσ Γονυκλιςύασ», ὁ
Χρ. Ἰωαννύδησ πραγματεύεται μὲ μεθοδικότητα τὴ δυναμικὴ ςυνύπαρξη μεταξὺ
τοῦ Ἀςματικοῦ καὶ τοῦ Μοναχικοῦ Τυπικοῦ ςτὸν Ἑςπερινὸ τῆσ Δευτϋρασ τοῦ
Ἁγύου Πνεύματοσ. Ἀκολουθεῖ ἡ ἐκτενὴσ ἀγγλόγλωςςη μελϋτη τοῦ Ἀλ. Δρϊγα μὲ
τύτλο: «The Constantinople and Moscow Divide. Troitsky and Photiades on the
Extra-Jurisdictional Rights of the Ecumenical Patriarchate», ςτὴν ὁποῖα ὁ
ςυγγραφϋασ διερευνᾶ ἱςτορικὰ τὴν κατὰ καιροὺσ διαφοροπούηςη ἀνϊμεςα ςτὰ
Πατριαρχεῖα Κωνςταντινουπόλεωσ καὶ Μόςχασ καὶ τὴν Ὑπερόριο δικαιοδοςύα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεύου. Τϋλοσ, ὁ Δ. Φώτιοσ ἀναπτύςςει τὸ θϋμα: «Ἡ

διαλεκτικὴ ςχϋςη χριςτιανικῆσ θεολογύασ καὶ παιδαγωγικῶν προτϊςεων τοῦ
Paulo Freire».
Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθϋντα ἄρθρα, ςτϊ «Ἰδιόμελα» ὁ Χιλιανὸσ
Καθηγητὴσ F. Aguire πραγματεύεται τὸ θϋμα: «Στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀνϊλυςη τῆσ
ςύγχρονησ ἐκκληςιαςτικῆσ τϋχνησ· ἡ περύπτωςη τοῦ Μιχϊλη Βαςιλϊκη», ὅπου ὁ
ςυγγραφϋασ παρουςιϊζει καὶ ἀξιολογεῖ εἰκαςτικὰ τὸ ἔργο τοῦ γνωςτοῦ
καλλιτϋχνη ἁγιογρϊφου.
Τὸ 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 παρουςιϊςεισ βιβλύων καὶ τό «Ἐπιςτημονικὸν Ἀναλόγιον» ςτὸ ὁποῖο καταγρϊφονται
βιβλιογραφικὰ οἱ πρόςφατεσ θεολογικοῦ ἐνδιαφϋροντοσ ἐπιςτημονικὲσ
ἐκδόςεισ.
Τὸ ἑπόμενο τεῦχοσ τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία [88, 4 (2017)] θὰ εἶναι
ἀφιερωματικὸ μὲ θϋμα: «Σχϋςεισ Ἐκκληςύασ–Κρϊτουσ» καὶ πρόκειται νὰ ἐκδοθεῖ
κατὰ τὸν προςεχῆ Ἰούνιο.

