
π. Ἰωάννης Ρωμανίδης  

ἓνας κορυφαῖος δογματικός θεολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας 

 

Περιεχόμενα 

Πρόλογος  

Εἰσαγωγή  

 

Α΄ Ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη καί τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκι 

1. Συνθετική ἀνάλυση ἐπιστολῶν τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη στόν π. Γεώργιο Φλωρόφσκι  

α) Βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκι   

β) Ἔντονη καί εἰλικρινής ἀλληλογραφία  

γ) Μαθητής, σύνοικος, καθοδηγητής καί συνάδελφός του  

δ) Βιογραφικά στοιχεῖα τῶν δύο θεολογικῶν ἀνδρῶν  

ε) Αὐτοβιογραφικά στοιχεῖα ἀπό ἄλλες ἐπιστολές γιά τήν φοίτησή του στό Harvard 

στ) Ἀναφορά στίς μελέτες του  

ζ) Ἐνημέρωση γιά τήν θεολογική καί ἐκκλησιαστική κατάσταση   

η) Ἐνδιαφέρον γιά τήν Ὀρθοδοξία στήν Ἀμερική καί τήν πορεία τῶν θεολογικῶν διαλόγων 

θ) Θεολόγοι πού ἀναφέρονται στίς ἐπιστολές  

ι) Ἡ ἄποψη τοῦ Φλωρόφσκι γιά τόν Ρωμανίδη  

ια) Συμπεράσματα  

2. Ἐπιστολές τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη στόν π. Γεώργιο Φλωρόφσκι  

 

Β΄  Τό θεολογικό ἔργο τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη 

1. Ἡ πορεία καί ἐξέλιξη τῆς θεολογικῆς σκέψεως τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη  

2. Ἕνας δημιουργικός θεολογικός διάλογος μέ ἀφορμή τήν διδακτορική του διατριβή 

α) Οἱ προϋποθέσεις τῆς θεολογίας τοῦ π. Ἰωάννου  

β) Τρία ἐνδιαφέροντα χειρόγραφα  

γ) Δύο διαφορετικές θεολογικές παραδόσεις  

δ) Ἀναφορά στό Προπατορικό Ἁμάρτημα  

ε) Τά βασικά θέματα τοῦ διαλόγου Τρεμπέλα-Ρωμανίδη  

στ) Ἡ προέκταση τῆς διατριβῆς  

ζ) Ἡ μετέπειτα σχέση Τρεμπέλα-Ρωμανίδη  

η) Συμπέρασμα  

3. Μεταδιδακτορικές μελέτες τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη  

α) «Ἰουστῖνος ὁ Μάρτυς καί τό Τέταρτο Εὐαγγέλιο»  



β) «Ἡ φιλοσοφία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ H. A. Wolfson»  

i. Ὁ Φίλων καί οἱ ἀπόψεις του  

ii. Ἡ ἀντίκρουση τοῦ π. Ἰωάννου  

γ) «Τά σημαντικότερα σημεῖα τῆς συζητήσεως ἐπί τῆς Χριστολογίας τοῦ Θεοδώρου 

Μοψουεστίας καί μερικές προτάσεις γιά νέα προσέγγιση»  

i. Οἱ σύγχρονες ἀπόψεις γιά τόν Θεόδωρο Μοψουεστίας   

ii. Ἡ θεολογία τῶν ἑνώσεων  

iii. Ἡ θεολογία τῆς ἐμπνεύσεως-ἀποκαλύψεως  

δ) «Σχόλια ἐπί τῆς παλαμικῆς διαμάχης καί σχετικά θέματα» (Μέρος Α΄)  

ε) «Σχόλια ἐπί τῆς παλαμικῆς διαμάχης καί σχετικά θέματα» (Μέρος Β΄)  

Συμπέρασμα  

4. Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ὡς διδάσκαλος τῆς ὀρθοδόξου δογματικῆς  

α) Ἡ «ἄλλη δογματική» τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη  

i. Οὐσία καί ἐνέργεια στόν Θεό  

ii. Ἀποκάλυψη, πηγές τῆς πίστεως καί δόγμα  

β) Ὁ πυρήνας τῆς Ἐμπειρικῆς Δογματικῆς  

5. «Ὁ Προφήτης τῆς Ρωμαϊκῆς Ὀρθοδοξίας», ἡ θεολογία τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, κατά τόν 

Andrew Sopκo  

α) «Ἡ ὀρθόδοξη παράδοση καί ἡ αἰχμαλωσία της»  

β) «Ἕνας διάλογος γιά τόν Θεό»  

γ) «Θεοκεντρική ἀνθρωπολογία»  

δ) «Ἡ ἑνότητα τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης»  

ε) «Ρωμαϊκή θεολογία»  

στ) «Πρός τό Μέλλον»  

ζ) «Ὁ Ρωμανίδης καί ἡ σύγχρονη ὀρθόδοξη θεολογία»  

6. Τό ἑνοποιητικό ἔργο τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη  

α) Ἑνότητα μεταξύ Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης   

β) Συνάντηση μεταξύ τῆς ἑβραϊκῆς καί ἑλληνικῆς ὁρολογίας  

γ) Ἑνότητα μεταξύ ἑλληνοφώνων καί λατινοφώνων Ρωμαίων Πατέρων   

δ) Γιά τήν ἑνότητα μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί χριστιανικοῦ κόσμου  

ε) Συμπέρασμα  

7. Ἐργογραφία τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη  

 

Γ΄  Ἡ ἀποτίμηση τῆς Ἐμπειρικῆς Δογματικῆς 

1. Δημόσια Παρουσίαση τῆς «Ἐμπειρικῆς Δογματικῆς»  

α) Ἡ παρουσίαση τῆς Ἐμπειρικῆς Δογματικῆς στήν Ἀθήνα  



β) Ἐναρκτήρια προσφώνηση τῆς Γερόντισσας Σιλουανῆς Μοναχῆς  

γ) Ἔκφραση συγκίνησης καί ἐμπιστοσύνης, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί  

     Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου  

δ) Ὁ ἀδελφός μου Ἰωάννης, χαιρετισμός τῆς κ. Παρθενίας Ρωμανίδη-Ott  

ε) Πρό καί μετά Ρωμανίδη ἐποχή, ὑπό τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ  

στ) Ὁ διδάσκαλός μου π. Ἰωάννης Ρωμανίδης καί ὁ πνευματικός μου π. Γεώργιος Φλωρόφσκι,  

      ὑπό τοῦ Πρωτ. π. Στεφάνου Ἀβραμίδη  

ζ) Οἰμωγὲς καὶ ἀλάλητοι στεναγμοὶ ἑνὸς ἀγρυπνοῦντος Ἐπισκόπου, ὑπό τοῦ Λάμπρου Χρ. 

     Σιάσου  

η) Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης καί ἡ Ἐμπειρική Δογματική, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  

     Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου Ἱεροθέου  

i.   Πῶς ἀνακάλυψα τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη  

ii.  Πῶς ἐκτίμησα τά κείμενά του  

iii. Πῶς ἐργάσθηκα γιά νά ὁλοκληρώσω τό δίτομο ἔργο τῆς Ἐμπειρικῆς Δογματικῆς  

iv. Πῶς αἰσθάνθηκα τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, κυρίως ὅσο δούλευα μέ τά κείμενά του 

θ) Συνέντευξη γιά τήν Ἐμπειρική Δογματική   

2. Βιβλιοπαρουσιάσεις  

3. Εὐχαριστήριες – συγχαρητήριες ἐπιστολές γιά τό βιβλίο Ἐμπειρική Δογματική  

Ἐπιλεγόμενα  

 

 


