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Ἀθήνα, 6 Ἀπριλίου 2022 

 

Δελτίο Τύπου 
  

Ἐξεδόθη τὸ νέο τεῦχος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Θεολογία (τόμος 92ος, τεῦχος 4ον, Ὀκτώβριος-
Δεκέμβριος 2021), τὸ ὁποῖο ἐμπεριέχει ἄρθρα ποικίλης ὕλης θεολογικοῦ κυρίως –
ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος.    

Συγκεκριμένα, ὡς πρῶτο ἄρθρο στὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο 
τοῦ Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Δημητρίου Β. Γόνη ὑπὸ τὸν τίτλο: «Νέων 
Πατρῶν (Ὑπάτης) Ἰωσήφ (1644-1657;)» καὶ ἀκολουθεῖ 
ἡ μέλέτη τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Δημητρίου Μόσχου 
μὲ θέμα: «Ἱερωσύνη καὶ Μαρτύριο ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς 
Ἰγνατίου Ἀντιοχείας ἕως τὸ Μαρτύριο Πολυκάρπου – 
Συμβολὴ στὴ θεολογικὴ κατανόηση τῆς ἐξέλιξης τῶν 
θεσμῶν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας». Ἐν συνεχείᾳ 
δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τοῦ Ἐπίκ. Καθηγητοῦ τοῦ 
Ε.Κ.Π.Α. Σταύρου Γιαγκάζογλου μὲ τίτλο: «Ἡ Ἐκκλησία 
ὡς κοινωνία πίστης, λατρείας καὶ ζωῆς – Ἐκκλησιο-
λογικὲς προκλήσεις καὶ ἀντινομίες στὸν καιρὸ τῆς 
πανδημίας καὶ τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων» καὶ ἕπεται ἡ 
μελέτη τοῦ δρ. Θεοφίλου Ἀμπατζίδη μὲ θέμα: «“Οὐδεὶς 
δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν” (Ματθ. 6, 24). Συμβολὴ στὴν ἱστορικοδογματικὴ 
προσέγγιση τῆς διαρχικῆς αἵρεσης τῶν Μεσσαλιανῶν». 

Τὸ ἑπόμενο ἄρθρο τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ δρ. Φωτίου Παπανικολάου ὑπὸ 
τὸν τίτλο: «Ἡ διδαχὴ τοῦ ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς γιὰ τὴ σύναψη Θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπου: καρπὸς ἁγιογραφικοῦ ὑπομνηματισμοῦ μέσα ἀπὸ τὴν ἀσκητική του 
ἐμπειρία». Ἀκολουθεῖ τὸ ἀγγλόγλωσσο ἄρθρο τῶν δρ. Alexandru Nicoară καὶ δρ. 
Bogdan Ionescu μὲ θέμα: “The Knowledge of God in the Light of Contemporary 
Gnoseology in Saint Basil the Great” καὶ ἔπειτα δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ Ἀχιλλέα 
Δελλόπουλου ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ θεανδρικὴ ἐνέργεια ὡς τετμημένη καύση καὶ 
κεκαυμένη τομή. Τὰ παραδείγματα στὴ Χριστολογία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Δαμασκηνοῦ». Ἐν συνεχεία δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα τοῦ δρ. 
Ἠλία Μαζοκοπάκη, Πλοιάρχου (ΥΙ,) μὲ τίτλο: “ Stress-related fatal cardiovascular 
events in the Holy Bible” καὶ  ἕπεται ἡ μελέτη τοῦ δρ. Δημητρίου Άθανασίου μὲ 
θέμα: «Ἡ συνάντηση Ὀρθοδοξίας καὶ Ἰσλάμ: Ἡ Βυζαντινὴ καὶ ἀραβόφωνη 
ἀντιισλαμικὴ καὶ ἀπολογητικὴ γραμματεία καὶ ἡ σύγχρονη πραγματικότητα». 
Τέλος ὁ δρ. Ἀθανάσιος Μπότας καὶ ἡ Ἀθανασία Κρικώνη  πραγματεύονται τὸ 

 



 

 

θέμα: «Ἐπιχειρώντας –στὸ πλαίσιο τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης– νὰ 
σχεδιάσουμε μιὰ καινοτόμο πρόταση στὴν κατεύθυνση τῆς ἀειφορίας».  

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» 
δημοσιεύεται τὸ πρῶτο μέρος, σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση ἀπὸ τὸν δρ. Νικόλαο 
Ἀσπρούλη, τοῦ κειμένου: «Διακονώντας τὴν Κοινωνία. Ἐπανεξετάζοντας τὴ σχέση 
μεταξὺ πρωτείου καὶ συνοδικότητας», τὸ ὁποῖο ἐξεπόνησε ἡ Μικτὴ Ὁμάδα 
Ἐργασίας Ὀρθοδόξων-Καθολικῶν «Ἅγιος Εἰρηναῖος».  

Τὸ τεῦχος ὁλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στῆλες του, στὶς 
ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στον 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. 93, 1 (2022)] θὰ εἶναι τὸ δεύτερο 
ἀφιερωματικὸ τεῦχος στὴν Ἐλευθερία, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ 
τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, καὶ θὰ ἐκδοθεῖ τὸν προσεχῆ Ἰούνιο.  


