
Μεταξύ δύο αἰώνων 
 

Περιεχόμενα 
Εἰσαγωγή  

  

1. Ἀλληλοεπιδράσεις θεολογίας καί πολιτικῆς στήν Εὐρώπη  

1. Ἡ σύγχρονη Ἑνωμένη Εὐρώπη  

2. Ὁ ἐννοιολογικός καθορισμός τῆς Εὐρώπης  

3. Διαφορές μεταξύ Φραγκολατινικῆς Δύσης καί Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς  

4. Ἡ ἐπέλαση τῶν Βαρβάρων καί τῶν Φράγκων στήν Δύση  

5. Τό θεολογικό ὑπόβαθρο τῆς ταξικῆς κοινωνίας  

α) Ὁ ἱερός Αὐγουστίνος  

β) Ὁ Ἄνσελμος Καντερβουρίας  

γ) Ὁ Θωμᾶς Ἀκινάτης  

6. Οἱ τρομερές συνέπειες στόν Δυτικό χῶρο  

7. Ρωμαίικη θεολογία  

  

2. Δυτικός Διαφωτισμός καί ὀρθόδοξος φωτισμός  

1. Ὁ δυτικός Διαφωτισμός  

α)  Ἡ ἱστορία τοῦ δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ  

β)  Τά βασικά στοιχεῖα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ  

γ)  Ὁ Διαφωτισμός στήν Ἑλλάδα  

δ)  Ἀπό τόν Διαφωτισμό στόν Μεταμοντερνισμό  

2. Ὁ φωτισμός τῶν ἁγίων Πατέρων  

 

3. Ἡ προετοιμασία γιά τήν ποιμαντική διακονία κατά τόν 21ον αἰώνα  

1.   Ἡ προετοιμασία γιά τόν μέλλοντα αἰώνα  

2.   Προβλήματα τοῦ παρόντος αἰῶνος  

3.   Τό μεγάλο ἀνθρωπολογικό πρόβλημα καί ἡ ἀντιμετώπισή του  

4.   Συμπέρασμα  

 

4. Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἐπιστήμη  

1.   Οἱ δύο γνώσεις καί οἱ δύο ἀλήθειες κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ  

2.   Ὁ θεολόγος καί ὁ ἐπιστήμονας σέ σχέση μέ τόν Θεό καί τόν κόσμο  

3.   Οἱ θέσεις τοῦ Μ. Βασιλείου γιά τήν θεολογία καί τήν ἐπιστήμη  

4.   Ἕνα σύγχρονο παράδειγμα ἀπό τόν χῶρο τῆς γενετικῆς  

 

5. Οἱ μεταμοσχεύσεις ἀπό ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική πλευρά  

1. Ἡ πολυποίκιλη, πολυεπίπεδη καί πολυσήμαντη ἀντιμετώπιση τῶν μεταμοσχεύσεων  



2. Ἡ γνωμοδοτική μελέτη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  

3. Θεολογικές θέσεις γιά τό πρόβλημα τῶν μεταμοσχεύσεων  

4. Ἡ ποιμαντική ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τῶν μεταμοσχεύσεων  

 

6. Θεολογική προσέγγιση τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί οἱ ἐκκλησιολογικές 
ἐπιπτώσεις  

1. Ἡ θεολογική προσέγγιση   

2. Ποιμαντικές καί ἐκκλησιολογικές ἐπιπτώσεις  

 

7. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ἡ σημασία του γιά τήν ἐποχή μας  

1. Στοιχεῖα ἀπό τήν ζωή του  

2. Ἡ ἐπίδραση τοῦ πνευματικοῦ περιβάλλοντος στό ὁποῖο ἔζησε  

3. Οἱ ἐθνικοί κίνδυνοι τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας  

4. Ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου  

 

8. Μυστικισμός καί ὀρθολογισμός στούς Μέσους Χρόνους: οἱ ἀπόψεις τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ  

1. Ὁ ὀρθολογισμός καί ὁ μυστικισμός  

2. Ἡ νηπτική θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας  

3. Οἱ ἀπόψεις τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ  

4. Ἡ ἀξία τῆς νηπτικῆς θεολογίας  

 

9. Ἡ περί προσώπου διδασκαλία κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ  

1. Ἡ πρό τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ διδασκαλία περί προσώπου  

2. Πρόσωπο καί ὑπόσταση, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ  

3. Τό πρόσωπο στόν Τριαδικό Θεό  

4. Ἡ ὑποστατικότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἤτοι ὁ ἄνθρωπος ὡς πρόσωπο  

α)  Ἄνθρωπος, ὑπόσταση - πρόσωπο   

β)  Προϋποθέσεις γιά τόν χαρακτηρισμό τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου  

γ)  Πρόσωπο καί προσωπεῖο  

δ)  Ὁ ἄνθρωπος ὡς κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωση Θεοῦ  

ε)  Ἡ Θεοτόκος πρότυπο βιώσεως τοῦ προσώπου  

5. Συμπεράσματα 

  

10. Θεάνθρωπος καί θεούμενος  

 

11. Ἀπό τό κατ᾿ εἰκόνα στό καθ᾿ ὁμοίωση  

1. Ἡ σημασία τῶν ὅρων κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωση  



2. Ἡ ἀπώλεια τοῦ καθ᾿ ὁμοίωση καί ἡ ἀμαύρωση τοῦ κατ᾿ εἰκόνα  

3. «Ἐπιζωγραφεῖν εἰς τό κατ᾿ εἰκόνα τό καθ᾿ ὁμοίωσιν»  

 

12. Ἡ προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ἡ ἑορτή τῆς 
Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ  

1. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός  

2. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ὡς ὑμνολόγος  

3. Τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου  

 

13. Ἀσθένεια, θεραπεία καί θεραπευτής, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη  

1. Ἡ προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου  

2. Ὁ Ἱερεύς ὡς θεραπευτής  

3. Ὁ ἄνθρωπος ὡς ἄρρωστος  

4. Τρόποι θεραπείας  

5. Προϋποθέσεις θεραπείας  

6. Συμπέρασμα  

 

14. Ἡ ἀγωγή τῶν ἐμβρύων, τῶν νηπίων καί τῶν παιδιῶν  

1. Ἡ σύλληψη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἔργο τῆς Προνοίας τοῦ Θεοῦ  

2. Ἡ προγεννητική ἀγωγή  

3. Ἡ ἀγωγή στά νήπια καί τά παιδιά  

4. Μερικοί τρόποι ἀγωγῆς  

5. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ἀπό τήν ζωή τῶν ἁγίων  

6. Θεολογικές ἐρωτήσεις  

7. Συμπέρασμα  

 

15. Ἡ Ἐκκλησία ὡς ἡ καινή κτίση  

1. Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ  

2. Ἡ Ἐκκλησία ὡς καινή κτίση  

3. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος γιά τήν καινή κτίση τῆς Ἐκκλησίας  

4. Ὁ παλαιός ἄνθρωπος στήν καινή κτίση τῆς Ἐκκλησίας  

 

16. Ἡ δυναμική τοῦ Βαπτίσματος στόν σύγχρονο κόσμο  

1. Τά χαρακτηριστικά τοῦ συγχρόνου κόσμου  

2. Ἡ ἀξία καί ἡ σπουδαιότητα τοῦ Βαπτίσματος  

3. Ἑρμηνευτική ἀνάλυση τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος  

4. Μιά σύγχρονη βαπτιστική ἐμπειρία  

5. Συμπέρασμα  

 



17. Ὁ λειτουργικός χρόνος στήν ἐκκλησιαστική ζωή  

1. Ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου στήν θεολογία  

2. Ὁ λειτουργικός χρόνος  

3. Ὁ Κληρικός ὡς λειτουργικόν ὄν  

Ἐκφώνηση καί δημοσίευση  
 


