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Ἀθήνα, 3 Ὀκτωβρίου 2022 

 

Δελτίο Τύπου 
  

Ἐξεδόθη τὸ νέο τεῦχος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Θεολογία (τόμος 93ος, τεῦχος 2ον, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 
2022), τὸ ὁποῖο ἐμπεριέχει ἄρθρα ποικίλης ὕλης θεολογικοῦ κυρίως –ἀλλὰ καὶ 
εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος.    

Συγκεκριμένα, ὡς πρῶτο ἄρθρο στὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύεται ἡ μελέτη 
τοῦ Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Βλασίου Φειδᾶ ὑπὸ τὸν τίτλο: «Τὸ Ἅγιον Ὄρος 
καὶ ἡ ρωσικὴ πολιτική» καὶ ἀκολουθεῖ τὸ ἀγγλόγλωσσο 
ἄρθρο τοῦ π. Ἐμμανουὴλ Κλάψη, Καθηγητοῦ τῆς 
Ἑλληνορθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
τῆς Βοστώνης, μὲ θέμα: “Suffering in God’s Βeloved 
Creation”. Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τοῦ 
Ἀναπλ. Καθηγητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνώτατης 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης Ἐμμανουὴλ Κ. 
Δουνδουλάκη μὲ τίτλο: «Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἁγ. 
Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης στὸν Λαυρεωτικὸ κώδικα Η-
155. Ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς τῶν χριστιανῶν στὴν 
Ἐπανάσταση τοῦ Δασκαλογιάννη (1770)» καὶ ἕπεται ἡ 
μελέτη τοῦ Μάριου Κουκουνάρα-Λιάγκη, Ἀναπλ. 
Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α., καὶ τοῦ Νικολάου Κουστουράκη, κατόχου Μ.Δ.Ε. τοῦ 
Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα: «Ἡ Θεολογία ὡς ἀντικείμενο διδασκαλίας στὸ σχολεῖο. Συμβολὴ 
στὴν παιδαγωγικὴ καὶ διδακτικὴ μεθοδολογία τῆς Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης». 

Τὸ ἑπόμενο ἀγγλόγλωσσο ἄρθρο τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ π. Αὐγουστίνου 
Μπαϊραχτάρη, Ἀναπλ. Καθηγητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀκαδημίας Κρήτης, ὑπὸ τὸν τίτλο: “The Orthodox Church and the World Council 
of Churches: Friend or Foe?”. Ἀκολουθεῖ τὸ ἐπίσης ἀγγλόγλωσσο ἄρθρο τοῦ δρ. 
Ἀποστόλου Μιχαηλίδη, μέλους Ε.Δ.Ι.Π. τοῦ Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα: “Voluntary Death in 
view of the Eastern Orthodox Christian and Jain Tradition” καὶ ἔπειτα 
δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ δρ. Ἀνδρέα Καρατζᾶ, μέλους Σ.Ε.Π. τοῦ Ε.Α.Π., ὑπὸ τὸν 
τίτλο: «Ἡ οὐσίωση τῶν ὄντων καὶ ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς».  

Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τῆς δρ. Λυδίας Πετρίδου, μετα-
διδακτορικῆς ἐρευνήτριας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ μέλους Σ.Ε.Π. τοῦ 
Ε.Α.Π., μὲ τίτλο: «Ἡ γνωσιολογικὴ διάκριση μεταξὺ τοῦ ἀνωνύμου τῆς θείας 
οὐσίας καὶ τοῦ ὀνοματισμοῦ τῶν θείων ἐνεργειῶν στὸν Γεώργιο Παχυμέρη» καὶ 
ἕπεται ἡ μελέτη τοῦ δρ. τοῦ Α.Π.Θ. Σταύρου Γεωργίου μὲ θέμα: «Οἱ ἐπίσκοποι 
Πάφου Βασίλειος Κίνναμος καὶ Βάκχος, προστάτες τῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου 

 



 

 

τοῦ Ἐγκλείστου». Ἀκολούθως ὁ δρ. τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Ἰωάννης-Ἰωσὴφ Παπαγεώργης 
πραγματεύεται τὸ θέμα: «Προσεγγίζοντας τὴν ἐπιστημονικὴ σκέψη τοῦ Μ. 
Βασιλείου μὲ βάση τὸ ἔργο του Ὁμιλίαι εἰς τὴν Ἑξαήμερον» καὶ τέλος ἡ Εἰρήνη 
Πολίτη μελετᾶ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα τὸ θέμα: “The Presentation of the Muslim 
World of Asia Minor by Michael Kritovoulos”. 

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» δημο- 
σιεύεται τὸ δεύτερο καὶ τελευταῖο 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 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. 93, 3 (2022)] θὰ εἶναι τὸ τρίτο 
ἀφιερωματικὸ τεῦχος, μὲ τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνεται τὸ ἐκτενὲς ἀφιέρωμα τοῦ 
περιοδικοῦ στὴν Ἐλευθερία, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ποὺ θὰ ἐκδοθεῖ τὸν προσεχῆ Δεκέμβριο.  


