
Πατερική καί σχολαστική θεολογία  
καί τό περιβάλλον τους

μέ βάση τίς προφορικές παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εἰσαγωγή

Α΄  
Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης καί ἡ δυτική θεολογία

1. Οἱ ἐπιδράσεις πού δέχθηκε ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης  στήν διδασκαλία του
2. Π. Ἰωάννης Ρωμανίδης καί ὁ ἐμπειρικός ἡσυχασμός
3. Ἀπό τήν σχολαστική καί προτεσταντική θεολογία  στήν πατερική θεολογία
4. Ἡ κριτική τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη στήν βιβλική κριτική
5. Τελικά συμπεράσματα

Β΄  
Μεταφυσική φιλοσοφία

1. Ὁρισμός καί ἀρχές τῆς φιλοσοφίας
2. Ἡ κλασσική μεταφυσική

α) Ὁ Πλάτων
β) Ὁ Ἀριστοτέλης
γ) Οἱ Νεοπλατωνικοί

3. Ἡ φιλοσοφική θεολογία τῶν ἀρχαίων αἱρετικῶν

Γ΄  
Πατερική θεολογία

1. «Ἑρμηνευτικά κλειδιά»
α) Τριαδολογία
β) Χριστολογία
γ) Ἐκκλησιολογία
δ) Ἐσχατολογία

2. Πατέρες καί φιλοσοφία
α) Οἱ Πατέρες γνῶστες τῆς φιλοσοφίας
β) Οἱ Πατέρες δέν ἦταν φιλόσοφοι
γ) Βυζάντιο καί φιλοσοφία
δ) Μιά ἐσφαλμένη ἄποψη γιά τήν πατερική παράδοση



ε) Οἱ Πατέρες ἐναντίον τῆς φιλοσοφίας-μεταφυσικῆς
3. Πατέρες καί Νεοπλατωνισμός

α) Νεοπλατωνισμός
β) Διαφορά Πατέρων καί Νεοπλατωνικῶν

4. Ἡ ἁγιοπνευματική ἐμπειρία ὡς βάση τῆς πατερικῆς θεολογίας
α) Ἐμπειρική ὁρολογία
β) Ἐμπειρική μεθοδολογία
γ) Ἐμπειρική γνωσιολογία
δ) Πεπλανημένη ἐμπειρία

Δ΄  
Σχολαστική θεολογία

1. Ὁ ὅρος σχολαστική θεολογία
2. Σχολαστικοί θεολόγοι
3. Οἱ βάσεις τῆς σχολαστικῆς θεολογίας

α) Ἐπίσκοπος Ἱππῶνος Αὐγουστῖνος
i.  Γενικές παρατηρήσεις στήν διδασκαλία τοῦ Αὐγουστίνου
ii. Bασικά σημεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ Αὐγουστίνου

β) Ἡ παρερμηνεία τῶν συγγραμμάτων τοῦ ἁγίου Διονυσίου  τοῦ Ἀρεοπαγίτου 
στήν Δύση
γ) Πλατωνική καί ἀριστοτελική φιλοσοφία στούς σχολαστικούς
δ) «Τά καθόλου» καί «τά καθ’ ἕκαστον»
ε) Ἀναλογία τοῦ ὄντος καί ἀναλογία τῆς πίστεως
στ) Θωμᾶς ὁ Ἀκινάτης

4. Ἀντιδράσεις στόν σχολαστικισμό καί ἐπιδράσεις του
α) Ὀρθόδοξες ἀντιδράσεις

i.  Διάλογος ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καί Βαρλαάμ
ii. Συνάντηση τοῦ σχολαστικοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτη μέ τόν Κάλλιστο Ἀγ-
γελικούδη

β) Δυτικές ἀντιδράσεις στόν σχολαστικισμό καί ἐπιδράσεις ἀπό αὐτόν
i.     Νομιναλισμός
ii.  Ἀναγέννηση
iii. Μεταρρύθμιση
iv.  Διαφωτισμός
v.   Γερμανικός ἰδεαλισμός
vi. Ὑπαρξισμός

Ε΄  
Ρωσική θεολογία

1. Ὀρθόδοξες καί δυτικές ἐπιδράσεις στήν ρωσική Ἐκκλησία καί θεολογία
2. Ὀρθόδοξες καί δυτικές ἐπιδράσεις στόν μοναχισμό



3. Σλαυόφιλη θεολογία καί ἀπόψεις τοῦ Ἀλέξη Χομιακώφ
4. Σύγχρονη ρωσική θεολογία

α) Τό θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι
β) Ἡ θεωρία τῆς ὑπέρβασης τῆς πατερικῆς παραδόσεως
γ) Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, κατά τόν Λόσκυ
δ) Ἡ εὐχαριστιακή ἐκκλησιολογία, κατά τόν Ἀφανάσιεφ

ΣΤ΄  
Νεοελληνική θεολογία

1. Ὀρθόδοξος ἡσυχασμός καί δυτικές ἐπιρροές στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή τόν 
14ο αἰώνα
2. Ἡ θεολογία στήν Τουρκοκρατία

α) Ὀρθόδοξος ἡσυχασμός καί δυτικές ἐπιδράσεις στούς ὑπόδουλους Ρωμηούς
β) Θεολογικές ἀντιστάσεις

i.        Ἡ διατήρηση τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως
ii.  Ἡ διατήρηση τοῦ μοναχισμοῦ καί τῆς ἡσυχαστικῆς ζωῆς
iii. Ἡ προσφορά τῶν Νεομαρτύρων

3. Ἐπιδράσεις τῆς δυτικῆς παράδοσης μέ τήν συγκρότηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κρά-
τους

α) Παπική καί προτεσταντική προπαγάνδα
β) Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς, «πατέρας τοῦ Νεοελληνισμοῦ»

i.   Τό πραξικοπηματικό Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ii.  Οἱ Θεολογικές Σχολές
iii. Ἡ θρησκευτική ζωή

Ζ΄  
Ρωμηοσύνη – Φραγκοσύνη

1. Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία
2. «Ἡ Ἁγία Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία τοῦ Γερμανικοῦ Ἔθνους»

α) Βαρβαρικές ἐπιδρομές - κατακτή σεις
β) Φεουδαρχικό σύστημα
γ)  Ἀντιδράσεις-ἐπαναστάσεις τῶν Ρωμαίων
δ) Σχέδιο πλήρους ἀνεξαρτητοποιήσεως τοῦ δυτικοῦ τμήματος τῆς Ρωμαϊκῆς 
Αὐτοκρατορίας
ε) Ἱστορική πλαστογραφία καί προπαγάνδα

3. Γαλλική καί Ἑλληνική ἐπανάσταση
4. Ἡ συγκρότηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους
5. Ἡ σύγχρονη Εὐρώπη

Ἐπιλεγόμενα


