
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυκλοφόρησε τὸ 3ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (Ἰούλιος-Σεπτέµβριος 2009), τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ ἄρθρα ποικίλης ὕλης.

Στὸ προλογικὸ σηµείωµα µὲ τίτλο «Τὸ λειτούργηµα τοῦ πρώτου στὴν Ἐκκλησία» ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου ἐξετάζει συνοπτικὰ τὴ

φύση, τὸν χαρακτήρα καὶ τὴ σηµασία τοῦ λειτουργήµατος τοῦ πρώτου γιὰ τὰ ζωὴ τῆς Ἐκκλη-

σίας. Ἀκολούθως, οἱ Χρῆστος Τερέζης καὶ Σπῦρος Παναγόπουλος στὴ µελέτη τους «Ἀγάπη καὶ

ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία στὸν ∆ιονύσιο Ἀρεοπαγίτη» ἐξετάζουν τὶς ποικίλες σηµασίες ποὺ προσ-

λαµβάνει ἡ χριστιανικὴ ἔννοια τῆς «ἀγάπης» στὸ ἔργο τοῦ ∆ιονυσίου «Περὶ Ἐκκλησιαστικῆς

Ἱεραρχίας». Ὁ Παναγιώτης Μπούµης στὸ ἄρθρο του «Ἡ οἰκουµενικότητα µιᾶς Συνόδου καὶ συγ-

κεκριµένως τῆς ἐν Τρούλλῳ ἢ Πενθέκτης» διαλέγεται µὲ τοὺς Heinz Ohme καὶ Βασίλειο Γιαν-

νόπουλο γιὰ τὸ πρόβληµα τῆς οἰκουµενικότητας ἢ µὴ τῆς Πενθέκτης Συνόδου. Στὸ κείµενο µὲ

τίτλο «Ἡ περὶ τῆς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας παράδοση καὶ οἱ σχετικὲς ἀπό-

ψεις τοῦ ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου» ὁ Παναγιώτης Σκαλτσῆς ἀσχολεῖται µὲ τὸν τρόπο

(ἐκφώνως ἢ µυστικῶς) τῆς ἀνάγνωσης τῶν λειτουργικῶν εὐχῶν µὲ βάση τὶς σχετικὲς ἀπόψεις τοῦ

ἁγίου Νικοδήµου Ἁγιορείτη. Ὁ Παντελῆς Καλαϊτζίδης στὸ ἄρθρο του «Πολυπολιτισµικὴ πολυ-

θρησκευτικὴ κοινωνία καὶ τὸ κατηχητικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας» διερευνᾶ τὴν ἀνάγκη προσαρµογῆς τοῦ κατηχητικοῦ καὶ ποιµαντικοῦ

ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, προκειµένου νὰ µπορέσει αὐτὸ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς διαφορετικὲς ἀπαιτήσεις τῶν συγχρόνων πλουραλιστικῶν κοι-

νωνιῶν. Ὁ Χαράλαµπος Βέντης στὸ δοκίµιό του «The Eloquent Sounds of Silence: Contrasting Intimations of the Ineffable»

προσφέρει µιὰ κριτικὴ ἀνάγνωση τῆς σηµασίας τοῦ Wittgenstein γιὰ τὸν τρόπο διατύπωσης τοῦ θεολογικοῦ λόγου, συζητώντας πα-

ράλληλα µὲ σύγχρονους ἑρµηνευτὲς τοῦ ἔργου τοῦ Αὐστριακοῦ φιλοσόφου. Ὁ Γεώργιος Ἀνανιάδης στὸ ἄρθρο του «Τὸ πρόσωπο στὸν Ν.

Μπερντιάεφ. Μιὰ προσέγγιση τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου στὸ στοχασµὸ τοῦ Ν. Μπερντιάεφ» ἐπιχειρεῖ µιὰ παρουσίαση τοῦ τρόπου ποὺ

ἀντιλαµβάνεται ὁ Μπερντιάεφ τὴν ἔννοια τοῦ προσώπου. Ὁ Γεώργιος Βαρβατσούλιας στὴ µελέτη του «Ἡ θεώρηση τῆς µελαγχολίας

στὸν William James καὶ ἡ ἔννοια τῆς θλίψης στὸν Ποιµένα τοῦ Ἑρµᾶ. ∆ιαπραγµάτευση στὸ πλαίσιο τῆς ψυχολογίας τῆς θρησκείας»,

ἐξετάζει µὲ βάση τοὺς δύο αὐτοὺς συγγραφεῖς τὴ µελαγχολία καὶ τὴ θλίψη, δύο διαχρονικὰ ἀνθρωπολογικὰ ζητήµατα τοῦ δυτικοῦ πο-

λιτισµοῦ.Ἡ Ἰωάννα Στουφῆ - Πουληµένου ἐξετάζει στὸ ἄρθρο της «Χριστιανισµὸς καὶ ἀρχαία τέχνη. Ρήξη ἢ σχέση διαλεκτική;» τὴ

στάση τῶν χριστιανῶν ἀπέναντι στὰ ἀρχαῖα µνηµεῖα, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιρροὲς ποὺ δέχθηκε ἡ παλαιοχριστιανικὴ τέχνη ἀπὸ τὴν ἀρχαία.

Στὸ µελέτηµα «Μάξιµος Brankovic (1462-1516) Σέρβος ∆εσπότης, Μητροπολίτης Οὑγγροβλαχίας, Ἅγιος», ὁ Γεώργιος Στυλιαρᾶς

ἀσχολεῖται µὲ τὸ ἔργο ἑνὸς σηµαντικοῦ ἁγίου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ Σερβία. Τέλος, ὁ ∆ηµήτριος Πάντος στὸ ἄρθρο «Ὁ Βλά-

σιος Σκορδέλης (1835-1900) καὶ τὸ Βουλγαρικὸ ἐκκλησιαστικό ζήτηµα» ἐξετάζει τὴ συµβολὴ τοῦ Σκορδέλη στὴν πορεία τοῦ βουλ-

γαρικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήµατος στὴ Φιλιππούπολη (σηµερινὸ Plovdiv τῆς Βουλγαρίας).

Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συµπληρώνεται µὲ τὶς πλούσιες µόνιµες στῆλες, ὅπως τὰ Θεολογικὰ Χρονικά, ὅπου περιλαµβάνον-

ται ἀναφορὲς σὲ ἐπιστηµονικὰ συνέδρια, θεολογικὰ γεγονότα, ἀνακοινωθέντα καὶ πορίσµατα συνοδικῶν συνδιασκέψεων, τὰ Περιοδικὰ

Ἀνάλεκτα, ὅπου γίνεται σύντοµη ἐπισκόπηση τῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων θεολογικῶν περιοδικῶν, στὸ Βιβλιοστάσιον, ὅπου δηµοσιεύονται

βιβλιοκριτικὰ δοκίµια καὶ παρουσιάσεις θεολογικῶν µονογραφιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐκδόσεων καί, τέλος, στὸ Ἀναλόγιον, ὅπου δηµοσι-

εύεται ἐνηµερωτικὸ δελτίο πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων.

Τὸ ἑπόµενο 4ο τεῦχος τοῦ 2009 θὰ εἶναι ἀφιερωµατικὸ µὲ θέµα «Θεία Εὐχαριστία καὶ Ἐκκλησία» καὶ θὰ κυκλοφορήσει τὸν

προσεχῆ Φεβρουάριο.
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