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Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (Τόμος 81, τεῦχος 1ο, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2010), τὸ ὁποῖο
φιλοξενεῖ ἄρθρα ποικίλης ὕλης. Στὸ Προλογικὸ σημείωμα μὲ τίτλο «Ἡ ‘Θεολογία’ στὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας» ὁ
Σταῦρος Γιαγκάζογλου περιγράφει τοὺς στόχους ποὺ ὑλοποιήθηκαν ἤδη στὴ νέα πορεία τοῦ περιοδικοῦ μέσα στὸ 2009
(ἱστοσελίδα, ἀλλαγὲς στὸ περιεχόμενο καὶ στὴν αἰσθητικὴ τοῦ περιοδικοῦ κ.λπ.), ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ προγραμματί-
ζονται γιὰ τὴ διετία 2010-11 (ἀγγλικὴ ἔκδοση, ψηφιοποίηση ἀρχείου παλαιῶν τευχῶν κ.ἄ.). Στὴ συνέχεια, ὁ ἐπίσκοπος
Ἀβύδου Κύριλλος Κατερέλος στὴ μελέτη «Ὁ ἱερὸς Φώτιος καὶ τὸ πρωτεῖον τοῦ ἐπισκό-
που Ρώμης» ἐξετάζει τὶς ἱστορικὲς πηγὲς τῆς ἐποχῆς τοῦ Φωτίου γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ πρω-
τείου τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης σὲ σχέση μὲ τὰ ἐπίσημα κείμενα τοῦ σύγχρονου θεολογικοῦ
διαλόγου. Ὁ Γεώργιος Μαρτζέλος στὸ ἑπόμενο ἄρθρο μὲ θέμα «Ἡ Ἀποστολικότητα τῆς
Ἐκκλησίας στὸ Θεολογικὸ Διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία»
ἐξετάζει τὰ κείμενα τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου σὲ σχέση μὲ τοὺς δύο πυλῶνες τῆς ἀποστο-
λικότητας τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ καὶ τὴν ἀποστολικὴ παράδοση. Ὁ π.
Ἐμμανουὴλ Κλάψης στὸ δοκίμιό του «Peace and Peacemaking as an Interfaith and Ecu-
menical Vocation: An Orthodox View» συζητᾶ τὶς θεολογικὲς προϋποθέσεις καὶ παραμέ-
τρους γιὰ ἕναν πολιτισμὸ τῆς εἰρήνης. Ὁ ἐπίσκοπος Μάξιμος Βασιλίεβιτς στὸ κείμενό του
μὲ τίτλο «Holiness and Otherness: From Holiness as an Εthical Concept to Holiness as an
Hypostatic Concept» διερευνᾶ τὴν προσωπικὴ καὶ ἠθικὴ διάσταση τῆς ἁγιότητας στὴ
Βίβλο σὲ ποικίλα ἱστορικὰ παραδείγματα καὶ στὴν Ἐκκλησία σὲ συνάφεια πρὸς τὴν ὑπαρ-
κτικὴ ἑτερότητα. Ὁ Victar Kulaha στὸ μελέτημά του «Le Système synodal de l’ Église
Russe sous le régime communiste» περιγράφει τὴ λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ θεσμοῦ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴ σύ-
νοδο τοῦ 1917 καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Ὁ Χρῆστος Οἰκονόμου στὸ ἑπόμενο ἄρθρο «Ὁ
ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἑρμηνευτὴς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» μελετᾶ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἁγίου, τὸν
σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο πραγματοποίησε τὴ μετάφραση τοῦ ὑπομνήματος στὶς παύλειες ἐπιστολὲς τοῦ Θεοφυλάκτου Βουλ-
γαρίας, τὶς πηγές, τὰ κίνητρα καὶ τὶς ἑρμηνευτικὲς προϋποθέσεις του. Ὁ Βασίλειος Τζέρπος στὴ μελέτη του «Ὁ Πάπυ-
ρος Egerton 2 (+ Πάπυρος Köln 255) καὶ ἡ σχέση του μὲ τὰ Εὐαγγέλια τοῦ Κανόνος τῆς Κ.Δ.» ἐξετάζει τὸν πάπυρο
Egerton 2, ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα καὶ πιὸ σημαντικὰ χριστιανικὰ χειρόγραφα, τὴ θέση σὲ αὐτὸν ἑνὸς μὴ γνωστοῦ κει-
μένου ἀποκαλούμενου «τὸ Ἄγνωστο εὐαγγέλιο» καὶ τὴ σχέση του μὲ τὰ εὐαγγελικὰ κείμενα τοῦ Κανόνα. Ἀκολούθως,
ὁ Κωνσταντῖνος Μαντζανάρης στὸ κείμενο «Ὁ ἑαυτὸς ὡς πρόκριμα ὀντολογικῆς ἀναζήτησης στὴ νεωτερικὴ παραδοχὴ
καὶ ἡ τριαδολογική της ὑπέρβαση» συζητᾶ τὴ νεωτερικὴ ἐκδοχὴ τῆς αὐτοθέσμισης ὡς πεδίο ἀναφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου
καὶ τὴν πρόταση τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας ὡς τροπικὴ ἐκφορὰ τοῦ ὄντος σὲ κάθε χῶρο σχέσης. Ὁ μοναχὸς Παῦλος
Λαυριώτης στὸ ἄρθρο «Τὸ Λαυριωτικὸν μοναστικὸν σύστημα κατὰ τὸν Ὅσιον Ἀθανάσιον τὸν Ἀθωνίτην» περιγράφει
τὸν βίο τοῦ ὁσίου καὶ τὴν κατάσταση τοῦ ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ πρὸ καὶ μετὰ τὴν ἄφιξη τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου. Ἡ Ἑλένη
Χατζόγλου-Μπαλτᾶ στὸ κείμενο «Φιλολογικὴ παρέμβαση σὲ ἕνα θεολογικῆς φύσεως διάλογο περὶ μονοφυσιτῶν» προ-
βαίνει σὲ μιὰ περαιτέρω φιλολογικὴ ἑρμηνεία σχετικοῦ χωρίου ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνὸ σὲ σχέση μὲ τὸν
διάλογο μὲ τοὺς μονοφυσίτες. Ὁ Ἀθανάσιος Καραθανάσης στὸ ἄρθρο του «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ὁ Μαδύτιος» παρουσιάζει μὲ συντομία τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἡγέτη καὶ ἀκαδημαϊκοῦ διδασκάλου τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Ὁ Βασίλειος Δερμεντζόγλου στὸ κείμενο «Ἡ Θεολο-
γία, ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεσοπολέμου» ἐξετάζει τὸν ρόλο τῆς θεολογίας καὶ τῆς
Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν περίοδο αὐτή. Στὸ τελευταῖο ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἡ περιοχὴ δικαιοδοσίας τῆς Ἐπισκο-
πής Ἕλους» ὁ Δημήτριος Βαχαβιῶλος ἐπιδιώκει νὰ ἐντοπίσει τὴν περιοχὴ δικαιοδοσίας τῆς ἐν λόγῳ ἐπισκοπῆς, ἡ ὁποία
ἀποτελοῦσε ἐξαρτημένη ἐπισκοπὴ τῆς Μητροπόλεως Μονεμβασίας. Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπληρώνεται μὲ τὶς
πλούσιες μόνιμες στῆλες. τὰ Θεολογικὰ Χρονικά, ὅπου περιλαμβάνονται ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, θεολο-
γικὰ γεγονότα, ἀνακοινωθέντα καὶ πορίσματα συνοδικῶν συνδιασκέψεων, τὰ Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα, ὅπου γίνεται σύντομη
ἐπισκόπηση τῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων θεολογικῶν περιοδικῶν, τὸ Βιβλιοστάσιον, ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκριτικὰ
δοκίμια καὶ παρουσιάσεις θεολογικῶν μονογραφιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐκδόσεων καί, τέλος, τὸ Ἀναλόγιον, ὅπου δη-
μοσιεύεται ἐνημερωτικὸ δελτίο προσφάτων θεολογικῶν ἐκδόσεων. Τὸ ἑπόμενο 2ο τεῦχος τοῦ 2010 θὰ εἶναι ἀφιερωμα-
τικό, μέ θέμα «Ζητήματα Ποιμαντικῆς Θεολογίας», καὶ θὰ κυκλοφορήσει τὸν προσεχῆ Ἰούλιο.
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