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1995-2015

Περιεχόμενα
Πρόλογος

1996
1. Ἐκ κλη σι α στι κή Πα ρέμ βα ση
2. Πλη ρο φο ρι κή καί νέ ες τε χνο λο γί ες
3. Ἡ κοι νω νί α τῶν φυ λα κῶν  καί ἡ φυ λα κι σμέ νη κοι νω νί α
4. Ἀν τι ναρ κω τι κός ἀ γώ νας
5. AIDS: Δι και ώ μα τα καί κα θή κον τα
6. Τά δι α πλε κό με να συμ φέ ρον τα
7. Τη λε ο πτι κά λα ϊ κά δι κα στή ρι α
8. Ποι μαν τι κή δι α κο νί α
9. Πα ράλ λη λες ἐ πο χές
10. Βυ ζαν τι νι σμός καί Ἐκ βαρ βα ρι σμός;
11. Τά ἐγ κλή μα τα τῶν Το ύρ κων
12. «Ζω ήν προ μνη στεύ ε ται θά να τος»
13. Με τα φυ σι κή καί ὀρ θό δο ξη θε ο λο γί α 

1997
1. Ἡ «Ὀρ θό δο ξη γο η τεί α»
2. Τά θη ρί α τῆς ἡ δο νῆς καί τῆς ὀ δύ νης
3. «Τε χνο λο γοῦ σι καί οὐ θε ο λο γοῦ σι»
4. Τά «δε σμά» καί ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος
5. Χρι στού γεν να τοῦ 2.000 μ.Χ.
6. Παιδεία καί ἐκ παίδευ ση
7. Τό πρό βλη μα τῆς «εὐ θα να σί ας» ἀπό ἐκ κλη σι α στι κῆς πλευ ρᾶς
8. Οἱ νό θοι καί οἱ αὐ θεν τι κοί Εὐ ρω παῖ οι
9. Ἀρ χον τιά καί ἀ να σφά λει α, οἰκουμενικότητα καί ἐ παρ χι ω τι σμός



10. Ἡ συν θή κη Σέν γκεν
11. Τό σχέ διο Κα πο δί στρι α καί ἡ ἀλ λοίω ση  τοῦ Κα πο δί στρι α
12. Ὁ Συ νο δι κός θε σμός καί ἡ ἑ νό τη τα   τῆς Ἐκ κλη σί ας
13. Οἱ ἀ λη θι νές ἐκ κλη σι α στι κές εἰ δή σεις
14. Μιά πραγ μα τι κή Κυ ρί α

1998
1. Ὀρ θό δο ξη ἐκ κλη σι α στι κή θε ο λο γί α
2. Λε κτι κή καί μή λε κτι κή ἐ πι κοι νω νί α
3. Δη μο σκο πή σεις καί Ἐκ κλη σί α
4. Ἐμ πά θει α ἤ ἄ γνοι α;
5. Μου σουλ μα νι σμός καί δυ τι κός Χρι στι α νι σμός
6. Ἐκ κλη σι α στι κή Σα ρα κο στή
7. Ρω μη οί καί Γραι κύ λοι
8. Φῶς μέ σα στό σκο τά δι
9. Χα ρί λα ος Τα λι α δῶ ρος, ὁ Ἄρ χων Πρω το ψάλ της
10. Μιά ἰ δι ό τυ πη δη μο σιο γρα φί α
11. Πε ριο δεῖ ες στήν ὀ ρει νή Ναυ πα κτί α

1999
1. Εὐ χά ρι στη ἔκ πλη ξη
2. Ἡ ἐκκοσμίκευση στήν Ἐκκλησία
3. Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Ἰωβηλαῖο
4. Οἱ σεισμοί στά Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας
5. «Ψευδογεγονότα»
6. Ἡ θε ο λο γί α τοῦ πο λέ μου

2000
1. Τό θεολογικό νόημα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ
2. Οἱ ρί ζες τῆς κοι νω νί ας μας

2001
1. Ἡ ὀν τολογία τοῦ Παπισμοῦ
α) Ἐκκλησία καί Παπισμός



β) Ἀποστολική διαδοχή καί Παπισμός
2. Ἡ συγγνώμη τοῦ Πάπα
3. Σω μα τι κή καί ψυ χι κή τρο μο κρα τί α
4. Σημειολογία συγχρόνων ὅρων
5. Ἡ «κοινωνία τῶν πολιτῶν»
6. Μιά ὀρ θό δο ξη ἑρ μη νεί α τῶν ἀ πο τε λε σμά των τῶν τρο μο κρα τι
κῶν ἐ νερ γει ῶν

2002
1. «Εὗρον τήν δραχμήν ἥν ἀπώλεσα»
2. Ὀρθοδοξία καί Δημοκρατία
3. Ἐκκλησία καί Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες
4. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα
α) Τό ὑποχρεωτικό τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
β) Τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
5. Ἐκλογές Ἐπισκόπων
6. Τά σκάν δα λα τῶν Πα πι κῶν
7. Ἡ προ σαρ μο γή τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς ποι μαν τι κῆς

2003
1. Ἡ ἀ με ρι κα νι κή κοι νω νί α
α) Τό «πνεῦ μα» τῆς Ἀ με ρι κῆς
β) Οἱ ἀ να ζη τή σεις τῶν Ἀ με ρι κα νῶν
2. Ὁ Οἰ κου με νι κός Πα τρι άρ χης κ.κ. Βαρ θο λο μαῖ ος γιά τήν Ἕ νω
ση τῆς Εὐ ρώ πης
3. Χρι στι α νι σμός καί Εὐ ρώ πη
4. Θε ο λο γι κές συ ναν τή σεις
5. Ἡ θέ ση τοῦ ὀρ θο δό ξου κη ρύγ μα τος
6. Νά τερματισθῆ ἡ κρίση μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν

2004
1. Esther Williams
2. Ἡ χει ρο το νί α Δι α κό νων καί Πρε σβυ τέ ρων



α) Ἡ χει ρο το νί α τῶν Κλη ρι κῶν εἶ ναι ἁρ μο δι ό τη τα τοῦ Ἐ πι σκό
που
β) Ἡ ἁρ μο δι ό τη τα τοῦ Ἐ πι σκό που γι ά τήν χει ρο το νί α τῶν Κλη ρι
κῶν, κα τά τήν πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας
γ) Τά κα νο νι κά ἀ δι κή μα τα τῆς ἀρ χο ν τι κῆς δυ να στεί ας καί τῆς 
σι μω νί ας
δ) Αὐ το νό η τες δι α πι στώ σεις
3. Ἡ γονιμοποίηση τοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
α) Πολιτισμός 
β) Ἀλλοίωση καί γονιμοποίηση τῶν πολιτισμικῶν χαρακτηριστι
κῶν
γ) Ἡ προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

2005
1. Κά θαρ ση καί Ἐκ κλη σί α
α) Ἡ Ἐκ κλη σί α
β) Ἡ κά θαρ ση
γ) Ὁ χω ρι σμός Ἐκ κλη σί ας καί Πο λι τεί ας
2. Οἱ σκαν δα λι ζό με νοι
3. Μητροπολιτικά Αὐτοκίνητα
4. Ἡ «ψυχούλα» τῆς Βί κυς Μο σχο λιοῦ
5. Ἀναθεώρηση τοῦ Συν τάγματος καί Ἐκκλησία

2006
1. Ὀρ θό δο ξος Μο να χι σμός
2. Τά αἴ τια τῆς πτώ σε ως τῆς Κων στα ν τι νου πό λε ως, κα τά τόν Ἰ ω
σήφ τόν Βρυ έν νιο
3. Ὁ Ἀ ν τί χρι στος καί τό χρί σμα
4. Ὁ «Θη σαυ ρός τοῦ Δα μα σκη νοῦ» καί οἱ Βούλ γα ροι
5. Ἀλλοίωση τοῦ καθιερωμένου Συμβόλου τῆς Πίστεως
6. «Ἡ θρη σκεί α εἶ ναι τό ὄ πιο τοῦ λα οῦ»
α) Ἡ θε ω ρί α τοῦ Μάρξ
β) Μιά ἑρ μη νεί α τῆς Μαρ ξι στι κῆς θε ω ρί ας



γ) Θρη σκεί α καί Ἐκ κλη σί α

2007
1. Μιά ἄλλη αἴσθηση τῶν πραγμάτων
α) Βίος καί θάνατος
β) «Νά γνωρισθοῦμε πρίν χωρισθοῦμε»
2. Ἡ φωτιά καί οἱ βιαστές
α) Τό «ἀείζωον πῦρ»
β) Ἡ φωτιστική καί καυστική ἰδιότητα τοῦ πυρός
γ) Θεομηνία καί ἀνθρωπομανία
δ) Οἱ ἀναστεναγμοί τῆς φύσεως καί τό «ὑγρόν πῦρ» τῆς καρδίας
3. Ἐκλογές καί ’Eκκλησία
α) Κόμματα καί Ἐκκλησία
β) Ἡ ἔννοια τοῦ περιθωρίου
γ) Τό οὐσιαστικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας

2008 
1. «Πολιτισμική νόσος»
α) Ἡ ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ
β) Ἀπολιτίστικη νοοτροπία τῶν διαχειριστῶν τοῦ πολιτισμοῦ
2. Ἐπίσκοποι, θεολόγοι, μοναχοί
3. Εἰ ρη νι κή ἐ πί σκε ψη καί συμ βί ω ση
4. Τό μά θη μα τῶν Θρη σκευ τι κῶν στά Σχο λεῖ α
5. Ἡ δύ να μη καί ἡ ἀ δυ να μί α τῆς ψή φου 
6. Ἀποτέφρωση τῶν σωμάτων
α) Τρό πος ἀ πο τέ φρω σης
β) Ἔ ξο δαμό λυν ση πε ρι βάλ λο ν τος
γ) Ἡ δι δα σκα λί α τῆς Ἐκ κλη σί ας
δ) Ἡ ψυ χο λο γι κή ἀ ν τι με τώ πι ση τοῦ θέ μα τος

2009
1. Ἤ ρε μη δύ να μη στήν Ἐκ κλη σί α
2. Ἄνθρωποι καί σύμ βο λα



α) Σε βα σμός στό κά θε τί «ἱ ε ρό»
β) «Εὐ αί σθη τα προ σω πι κά δε δο μέ να»
γ) Πο λι τι στι κά σύμ βο λα
3. Ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν μελῶν της
α) Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ
β) Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὡς μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ
γ) Ἡ ἡσυχαστικήνηπτική ζωή
δ) Πολεμική κατά τοῦ διαβόλου

2010
1. Ἐκ κλη σί α καί οἰ κο νο μι κή κρί ση
α) Οἱ ἀ πο φά σεις τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου
β) Ὁ κοι νο βια κός τρό πος ζω ῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας
2. Ἡ πολιτισμική κρίση τῆς ἐποχῆς μας
α) «Πολιτισμική κρίση»
β) «Ἡ θρησκεία τῆς φιλαργυρίας»

2011
1. Κρά τος καί πο λί τες 
2. Ἡ πέ μπτη δό ση τοῦ δα νεί ου καί οἱ «ἀ γα να κτι σμέ νοι» πο λί τες 
3. Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ρωμηοσύνης

2012
1. Ἡ ζω ή τοῦ Χρι στοῦ μέ σα μας
2. Κα τάρ ρευ ση ἰ δε ο λο γι ῶν καί οὐ το πι ῶν
3. Ὁ ταῦρος καί ἡ Εὐρώπη
α) Ὁ μύθος τῆς Εὐρώπης
β) Οἱ ἀρχές τῆς σύγχρονης Εὐρώπης
γ) Ἡ ἄλλη Πολιτεία
4. Ἡ θεολογία στήν ζωή μας
5. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὡς μετανάστης

2013
1. Μιά δημόσια ἐξομολόγηση



2. Μιά ἐπέτειος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης
3. Τό ἀνοιξιάτικο Πάσχα
4. Ἠλεκτρονική κατασκοπεία καί «ἀνθρωποφαγία»
α) Ἡ σύγχρονη κατασκοπεία
β) «Τό ἀνώνυμο κτῆνος»
5. Ἡ ΡωμανίαΒυζάν τιο
α) Ἡ ταυτότητά μας
β) Ἡ ἀξία τοῦ Βυζαν τίου
γ) Ἡ ἐπίδραση τοῦ Βυζαν τίου στήν Εὐρώπη
δ) Τό νόμισμα
ε) Ὁ θάνατος τοῦ Βυζαν τίου
6. Ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

2014
1. Τό Πρωτεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
2. Πρόσωπο καί ἄτομο
α) Πρόσωπο, ὑπόσταση, ἄτομο
β) Ὁ ἄνθρωπος κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση Θεοῦ
γ) Ὁ δυτικός περσοναλισμός
δ) Οἱ λόγοι μεταβάσεως ἀπό τό κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίω  ση 
στόν περσοναλισμό
3. «Οὐκ ἑάλω τό φῶς»
4. Ὁ Προηγούμενος τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους 
π. Γεώργιος (Καψάνης)
α) Ἀκαδημαϊκός διδάσκαλος
β) Ἡγούμενος Ἁγιορειτικῆς Μονῆς
γ) Οἰκουμενικός διδάσκαλος
5. Ἐκκλησιαστικοί ἑορτασμοί
6. Θρησκεία καί βία

2015
1. Ἄδικη καί ἄκριτη κριτική
2. Ἀναστάσιμα μηνύματα κενά νοήματος ζωῆς



3. Ἡ πολιτική τῆς κρίσεως
4. Ἡ «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή» καί ἡ «καθ’ ἡμᾶς Δύση»
5. Ἡ μυστική φωνή τοῦ Ἁγίου Ὄρους


