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Ἀθήνα, 14 Ὀκτωβρίου 2021 

 

Δελτίο Τύπου 
  

Ἐξεδόθη τὸ νέο τεῦχος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Θεολογία (τόμος 92ος, τεῦχος 2ον, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 
2021), τὸ ὁποῖο ἐμπεριέχει ἄρθρα ποικίλης ὕλης θεολογικοῦ κυρίως –ἀλλὰ καὶ 
εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος.    

Συγκεκριμένα, ὡς πρῶτο ἄρθρο στὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύεται ἡ μελέτη 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα: «Ἡ 
ἐκκλησιολογικὴ ἑρμηνεία τῶν ἐκφράσεων: “κοινωνία 
Πνεύματος” καί “κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος”. Μία 
δημιουργικὴ συνάντηση Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ 
στὴ σκέψη τοῦ ἀπ. Παύλου». Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ 
Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τοῦ Α.Π.Θ. Γεωργίου Μαρτζέλου ὑπὸ 
τὸν τίτλο: «Δόγμα καὶ Φιλοσοφία κατὰ τὴν ὀρθόδοξη 
παράδοση». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Pablo Argárate, Καθηγητὴς 
τῆς Σχολῆς Καθολικῆς Θεολογίας τοῦ University of Graz 
τῆς Αὐστρίας, πραγματεύεται τὸ θέμα: «Μποροῦμε 
ἀκόμη νὰ μιλᾶμε γιὰ θέωση σήμερα;». Ἕπεται τὸ ἄρθρο 
τοῦ Ἐμμανουὴλ Γ. Βαρβούνη, Καθηγητοῦ καὶ Κοσμήτορα 
τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καὶ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Δ.Π.Θ., ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ 
ἀνανέωση τῆς παράδοσης καὶ ἡ τέχνη τῆς ἁγιογραφίας. Τὸ παράδειγμα τῆς 
ἁγιογράφησης τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικοῦ». 

Ἀκολούθως δημοσιεύεται ἡ ἀγγλόγλωσση μελέτη τοῦ π. Αὐγουστίνου 
Μπαϊραχτάρη, Ἀν. Καθηγητοῦ τῆς Π.Α.Ε.Α.Κ., μὲ θέμα: “Liberation Theology: 
Towards the re-configuration of society and re-creation of the Church in Latin 
America” καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ἄρθρο τοῦ δρ. Στυλιανοῦ Χαραλαμπίδη ὑπὸ τὸν τίτλο: 
«Ἕνας ἄγνωστος θεολογικὸς διάλογος στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο. Ἡ περίπτωση τῶν 
Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου καὶ Γεωργίου Χαλαβαζῆ». Ἡ ἑπόμενη 
ἀγγλόγλωσση μελέτη τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ δρ. Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου μὲ 
θέμα: “Marriage for Clergy and Laity: Marriage Bond and Dissolution in the 
Eastern Orthodox Church” καὶ ἕπεται τὸ ἄρθρο τοῦ δρ. Χρυσοβαλλάντη Ἰωαννίδη 
ὑπὸ τὸν τίτλο: «Δύο ἀνέκδοτοι Κανόνες τῆς A  ́ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν: τὸ 
ὑμνογραφικὸ κείμενο καὶ τὸ μέλος τους».  

Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τοῦ δρ. Ἰωάννη Κωτούλα ὑπὸ τὸν 
τίτλο: «Περὶ τοῦ Θηρίου στὸ Κοράνιο (ΚΖ ́, 84)» καὶ τέλος ὁ δρ. Ἠλίας 

 



 

 

Μαζοκοπάκης πραγματεύεται τὸ θέμα: «“Τὸ ἅλας τῆς γῆς”. Ἰατρικὴ καὶ Θεολογικὴ 
προσέγγιση».  

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» ὁ Ἀστέριος 
Ἀργυρίου, Ὁμότ. Καθηγητὴς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιο 
Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Στρασβούργου, ἐκδίδει κριτικὰ τὸ κείμενο ὑπὸ τὸν 
τίτλο: «Τὸ Προγνωστικὸν τῶν Μοσκόβων (ἤτοι ὁ Μέγας Πέτρος ἀπελευθερωτὴς 
τῶν Ἑλλήνων)».   

Τὸ τεῦχος ὁλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στῆλες του, στὶς 
ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στὸν ὀρθόδοξο 
καὶ διαχριστιανικὸ κόσμο, ἤτοι τά «Θεολογικὰ Χρονικά» ποὺ περιλαμβάνουν 
ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ γεγονότα, τά «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα» στὰ 
ὁποῖα γίνεται ἐπισκόπηση διεθνῶν ἐπιστημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, τό 
«Βιβλιοστάσιον» ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες καὶ παρουσιάσεις βιβλίων 
καὶ τό «Ἐπιστημονικὸν Ἀναλόγιον» στὸ ὁποῖο καταγράφονται βιβλιογραφικὰ οἱ 
πρόσφατες θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκδόσεις.  

Τὸ ἑπόμενο τεῦχος τῆς Θεολογίας [τ. 92, 3 (2021)], μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο 
τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, θὰ εἶναι ἀφιερωμένο 
στὴν ἔννοια τῆς Ἐλευθερίας καὶ θὰ ἐκδοθεῖ τὸν προσεχῆ Δεκέμβριο τοῦ τρέχοντος 
ἔτους.  


