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B I O Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο   Η Μ Ε Ι Ψ Μ Α 

τοῦ Χριστοφόρου  Ἐ.  Ἀρβανίτη. 

 

Γ ε ν ι κ ά 

Ὁ κος Φριστόφορος Ἀρβανίτης γεννήθηκε στή κοινότητα 

Μυτιληνιῶν τοῦ Δήμου άμου στίς 4 Αὐγούστου τοῦ 1964. 

Ὑπηρέτησε τή στρατιωτική του θητεία κατά τά ἔτη 1987-89. 

Ἀπό τό 1995 εἶναι παντρεμένος μέ τή Κα Μαρία Μίλκα, 

καθηγήτρια θεολόγο καί ἔχουν δύο παιδιά, τή Υανουρία-

Εὐαγγελία, δέκα ἕξι ἐτῶν καί τήν Ἐλευθερία, δώδεκα ἐτῶν. 

ήμερα εἶναι δημότης τοῦ Δήμου υκεῶν-Θεσσαλονίκης, 

κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης καί ἐργάζεται ως Επίκουρος 

Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Φριστιανισμού και της 

Θρησκείας στήν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία 

Ἡρακλείου Κρήτης.  

 

 π ο υ δ έ ς 

1. πούδασε θεολογία στό τμ. Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ κατά 

τά ἔτη 1983-1987. 

2. Σό ἀκαδημαϊκό ἔτος 1990-1991 ἔκανε μεταπτυχιακές 

σπουδές στό Centre Inernational de Formation Chretiènne στή 

Γενεύη, ὡς ὑπότροφος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, μέ 

ἀντικείμενα σπουδῶν τήν  Κοινωνιολογία τῆς θρησκείας, τήν 

Κοινωνική Θεολογία, την Κοινωνική Διδασκαλία τῆς 

Ἐκκλησίας, τή Υιλοσοφία, τόν Εὐρωπαϊκό Πολιτισμό καί τήν 

Οἰκουμενική Θεολογία. Θέμα τῆς ἐργασίας του ἦταν: «La 

crise écologique comme crise morale». 

3. υνέχισε τίς σπουδές του στό Πανεπιστήμιο τοῦ Fribourg 

τῆς Ἑλβετίας, ὡς ὑπότροφος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 

Ἐκκλησίας, παρακολουθώντας καί καταθέτοντας ἐργασίες 

στά μαθήματα τῆς Δογματικῆς, τῆς Κοινωνικής Ἠθικῆς καί 
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τῆς Théologie Fondamentale et Oecumenique. τό πλαίσιο τοῦ 

μαθήματος τῆς Δογματικῆς καί Οἰκουμενικῆς θεολογίας 

κατέθεσε ἐργασία μέ θέμα: Ἡ διδασκαλία τοῦ Filioque καί ἡ 

Ὀρθόδοξη προσέγγιση. Ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1993 εἶναι 

κάτοχος τοῦ μεταπτυχιακοῦ Suplemment Licence (Master’s 

degree) τῆς Θεολογικῆς χολῆς τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. 

Θέμα τῆς μεταπτυχιακῆς του ἐργασίας ἦταν: «Homme et crise 

écologique. Dimensions et perspectives, selon la pensée 

patristique orientale, sur la théologie de la création par rapport à 

la crise écologique contemporaine»,  μέ συμβούλους 

καθηγητές, τόν καθηγητή τῆς Théologie Fondamentale καί 

διευθυντή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου π. Guido 

Vergauwen καί τόν καθηγητή τῆς Δογματικῆς Θεολογίας καί 

Οἰκουμενικῆς Κίνησης π. Liam Walsh. 

4. Kατά τό τελευταῖο ἔτος τῶν σπουδῶν του στή Ἑλβετία 

(1994-95) ὑπῆρξε ὑπότροφος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Fribourg 

καί τοῦ Ἑλβετικοῦ Κράτους.  Παρακολούθησε μαθήματα καί 

σεμινάρια Κοινωνιολογίας, Ἠθικῆς, Χυχολογίας τῆς 

Θρησκείας καί Κοινωνικῆς Χυχολογίας  στό πανεπιστήμιο 

τῆς Λωζάνης. 

5. Ἀπό τίς 28-2-00, μέ τή συνεργασία, ἀλλά καί τή διακριτική 

ὅσο καί οὐσιαστική ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητοῦ κου Βασιλείου 

Γιούλτση εἶναι διδάκτωρ τοῦ τμ. Θεολογίας  τοῦ Α.Π.Θ στό 

τομέα Ἠθικῆς καί Κοινωνιολογίας. Θέμα τῆς διατριβῆς: «Οἱ 

ἐπιπτώσεις τῆς οἰκολογικῆς κρίσης στό ἀνθρώπινο 

πρόσωπο». ύμβουλοι καθηγητές ἦταν, ἐπίσης, ὁ κος 

Γεώργιος Μαντζαρίδης καί ὁ κος Ἰωάννης Πέτρου. 

6. Μουσικές πουδές. Κατά τά ἔτη 1976-1981 

παρακολούθησε ἐπιτυχῶς γιά πέντε χρόνια μαθήματα 

Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί γιά ἕνα χρόνο μαθήματα solfège 

στό Κρατικό Ὡδεῖο τῆς Σήνου. Ἀπό τό 2012 εἷναι κάτοχος τοῦ 

Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου. 
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7. Δίπλωμα ἐξειδίκευσης. Κατά τό 2005 ἀπέκτησε ἀπό τό 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δίπλωμα ἐξειδίκευσης στό 

ἀντικείμενο «Ὀργάνωση καί διοίκηση χολικῶν Μονάδων». 

8. Δίπλωμα ἐξειδίκευσης. Κατά τό ἔτος 2005 ἀπέκτησε ἀπό 

τό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δίπλωμα ἐξειδίκευσης στό 

ἀντικείμενο «Θέματα παιδαγωγικῆς ψυχολογίας».  

 

 υ ν έ δ ρ ι α - ε μ ι ν ά ρ ι α 

  

Εἰσηγήσεις 

1. Εἰσήγηση στό συνέδριο Θεολογία καί Λογοτεχνία ΙΙ, Ἀπό 

τήν πίστη στήν ἀπιστία ἀπό τήν ἀπουσία στήν παρουσία 

τοῦ Θεοῦ  μέ θέμα: «Ἡ θεολογία τοῦ ἀγνωστικιστικοῦ 

οὐμανισμοῦ στό ἔργο τοῦ John Steinbeck». Βόλος, 

Ἀκαδημία Θεολογικῶν πουδῶν, Ἱερά Μητρόπολη 

Δημητριάδος, 8-9 Υεβρουαρίου, 2008. 

2. Εἰσήγηση στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης μέ θέμα «Ὁ 

ρόλος της θρησκείας στην Εὐρωπαϊκή Ἕνωση», 10 

Μαϊου 2014. 

3. Εἰσήγηση στήν Παγκρήτια Ἕνωση Κρητών Θεολόγων με 

θέμα: «Ἡ ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος τῶν 

θρησκευτικῶν. Προϋποθέσεις». Οκτώβριος 2008. 

4. Εἰσήγηση στό Free Thinking Zone ὑπό τή διοργάνωση του 

ΚΕΥΙΜ με θέμα: «H θρησκευτική ελευθερία ως 

αίτημα και δικαίωμα της σύγχρονης 

πολυπολιτισμικής πολυταυτότητας. Η πρόδρομη  

περίοδος των κλασσικών της φιλελεύθερη κριτικής 

σκέψης». 2/12/2013 

5. Εἰσήγηση στό μεταπτυχιακό πρόγραμμα τοῦ τμ. 

Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, Φειροτονία τῶν γυναικών στήν 

Ὀρθόδοξη Θεολογία, ὑπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ Καθηγητού 

κου Πέτρου Βασιλειάδη μέ θέμα: «Ἡ θρησκειολογική καί 

κοινωνιολογική τυπολογία τῆς  ὑποταγῆς τῆς γυναίκας 

στόν ἄνδρα. Οἱ ἐκκλησιολογικές της συνέπειες».   
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υμμετοχές:   

Ἔχει μετάσχει σέ διεθνή συνέδρια, ὅπως:  

1. τό Rerum Novarum τό 1991 στό πανεπιστήμιο τοῦ Fribourg 

τῆς Ἑλβετίας,στό συνέδριο: «Ὁ Μέγας Υώτιος καί ἡ 

πνευματική κληρονομία τῆς Εὐρώπης τό 1991,   

2. «Σό οἰκολογικό πρόβλημα σήμερα. Προοπτικές 

συμβολῆς τῶν Φριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν στήν 

ἀντιμετώπισή τους» τό 1991 καί 1992 ἀντιστοίχως στό 

Ὀρθόδοξο Πατριαρχικό Κέντρο στό Chambèsy τῆς 

Γενεύης. 

3. Σό Δεκέμβριο τοῦ 1997 παρακολούθησε σεμινάριo 

Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης καί Ἀγωγῆς Ὑγείας στή 

Βοιωτία καί στή Νάξο μέ θέμα: «Μεσογειακά 

ὑποβαθμισμένα οἰκοσυστήματα καί Περιβαλλοντική 

Ἐκπαίδευση». 

4. Σό Μάρτιο τοῦ 2000 μέ ὑποτροφία ἀπό τό Ι.Κ.Τ 

παρακολούθησε στή Γαλλία, στή περιοχή τοῦ Bordeaux, 

σεμινάριο μέ θέμα τήν ἐκπαιδευτική συνεργασία τῶν 

Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος 

δράσης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης: “Erasmus-Comenius”. 

5. τίς 18 Νοεμβρίου τοῦ 2003 παρακολούθησε ἡμερίδα μέ 

θέμα: «Διαπολιτισμική Ἐκπαίδευση: ἐμπειρίες καί 

προοπτικές» στήν Ἐλευσίνα μέ πρωτοβουλία τοῦ 1ου 

Γραφείου τῆς ΔΕ Δυτικῆς Ἀττικῆς. 

6. Κατά τό Ἀκαδημαϊκό ἔτος 2003-2004 παρακολούθησε τά 

μαθήματα τοῦ χειμερινοῦ προγράμματος τῆς Ἀκαδημίας 

Θεολογικῶν πουδῶν στό Βόλο μέ γενικό θέμα 

«Ὀρθοδοξία καί πολυπολιτισμικότητα». 

7. Κατά τό Ἀκαδημαϊκό ἔτος 2004-2005 παρακολούθησε τά 

μαθήματα τοῦ χειμερινοῦ προγράμματος τῆς Ἀκαδημίας 

Θεολογικῶν πουδῶν μέ γενικό θέμα «Ἡ συμμετοχή 

τῶν λαϊκῶν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας».  



[5] 

 

8. Σόν Μάϊο τοῦ 2006 παρακολούθησε τό τριήμερο 

θεολογικό συνέδριο μέ θέμα: «Ἀναταράξεις στή 

μεταπολεμική θεολογία. Ἡ θεολογία τοῦ 60» πού 

διοργάνωσε ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν πουδῶν στό Βόλο. 

9. Σόν Μάϊο τοῦ 2007 παρακολούθησε τό Διεθνές υνέδριο 

μέ θέμα: «υγχώρηση, Καταλλαγή καί Εἰρήνη» πού 

διοργάνωσε ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν πουδῶν τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Δημητριάδος σέ συνεργασία μέ τό 

Παγκόσμιο υμβούλιο Ἐκκλησιῶν καί τό Θεολογικό 

Ἰνστιτοῦτο τῆς Βοστώνης. 

10. Σόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 συμμετείχε ὡς ἐκπρόσωπος τῶν 

Θεολόγων Κρήτης στό υνέδριο τοῦ Παγκοσμίου 

υμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία 

Κρήτης στό Κολιμπάρι Κρήτης. 

 

Διδασκαλία 

Α. τή Σριτοβάθμια Ἐκπαίδευση 

1. Σό ἀκαδημαϊκό ἔτος 1995-96 δίδαξε, κατά τό χειμερινό 

ἐξάμηνο, ὡς Εἰδικός Ἐπιστήμονας στό τμ. Δημοσιογραφίας 

καί Μέσων Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας τοῦ ΑΠΘ, τά μαθήματα 

τῆς Γενικῆς Κοινωνιολογίας καί τῆς Κοινωνικῆς Χυχολογίας. 

2. Κατά τά ἀκαδημαϊκά ἔτη 2007-2011, δίδαξε ὡς 

ἀπεσπασμένος στήν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία 

Κρήτης, τά μαθήματα: Κοινωνιολογία τοῦ Φριστιανισμού, 

Θρησκειολογία, Δυτική Θεολογία (με έμφαση στήν Θεολογία 

του Πολιτισμού, Θεολογία και Νεωτερικότητα, Θεολογία της 

Ελπίδας, Πολιτική Θεολογία, Θεολογία της Ἀπελευθέρωσης, 

Μαύρη Θεολογία, Υεμινιστική Θεολογία), Οἰκουμενική 

Θεολογία, Φριστιανικός Πολιτισμός καί 

Πολυπολιτισμικότητα, Φριστιανική Παιδαγωγική καί 

Κατηχητική, Εἰσαγωγή στήν Κ.Δ., Ἱστορία τῶν χρόνων τῆς 

Κ.Δ, Ἑρμηνεία Κ.Δ., Βάσεις Δεδομένων-Acces, Ἱεραποστολή, 

Θεσσαλονίκη: θεολογία, ἁγιολογία, ἱεραποστολή. 
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3. Από τίς 9 Ὀκτωβρίου τοῦ 2009 ἦταν ἐκλεγμένος 

Ἐπίκουρος Καθηγητής στήν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική 

Ἀκαδημία Ἡρακλείου Κρήτης στό ἀντικείμενο τῆς 

Κοινωνιολογίας τοῦ Φριστιανισμοῦ καί τῆς Θρησκείας. 

Διορίσθηκε στις 15/2/2013. 

 

Β. τή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση 

Σήν περίοδο 1989-1990 ἐργάσθηκε ὡς καθηγητής τοῦ 

μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στό ΣΕΛ άμου.  

Σήν περίοδο 1995-96 στό ΕΠΛ ΠτολεμαἸδος ὡς καθηγητής 

τῶν θρησκευτικῶν, δραστηριοποιώντας τούς μαθητές σέ 

θέματα βιοηθικῆς, περιβάλλοντος καί μελέτης τοῦ 

Ντοστογιέφσκι. 

Ἀπό τό επτέμβριο τοῦ 1997 ὡς τό Υεβρουάριο τοῦ 1998 

ἦταν καθηγητής στό 1ο Λύκειο Θηβῶν καί στό Γυμνάσιο-

Λύκειο Ἀκραιφνίου. Δραστηριοποίησε τούς μαθητές στά 

θέματα τῆς κλωνοποίησης καί τοῦ οἰκολογικοῦ 

προβλήματος, ἀναλαμβάνοντας περιβαλλοντική ἐργασία μέ 

θέμα τήν λίμνη Ὑλίκη καί τόν περιβάλλοντα χῶρο. 

τίς 16 Υεβρουαρίου τοῦ 1998 διορίστηκε, μετά ἀπό 

διαγωνισμό, καθηγητής στό Ἑνιαῖο Ἐκκλησιαστικό Λύκειο 

Βορείου Αἰγαίου, ὅπου ἀπό τό επτέμβριο τοῦ ἰδίου χρόνου 

μέχρι τόν Αὔγουστο τοῦ 2000 ἀσκοῦσε καθήκοντα 

Ὑποδιευθυντοῦ. 

τίς 4-9-2000 διορίσθηκε ὡς καθηγητής στή Γενική 

Ἐκπαίδευση μέ τοποθέτηση στό Ἑνιαῖο Λύκειο Νέας 

Περάμου Δυτικῆς Ἀττικῆς. Δίδαξε τό μάθημα τῶν 

θρησκευτικῶν, τῆς φιλοσοφίας, τῆς κοινωνιολογίας καί τῆς 

ἱστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ. 

Κατά τό ἔτος 2000-01 στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος 

Ἀγωγῆς Ὑγείας σέ συνεργασία μέ τούς μαθητές τῆς Α καί Β 

Λυκείου κατατέθηκε ἐργασία μέ θέμα: «Ἡ ὁμοιοπαθητική 

ἱατρική ὡς ἐναλλακτικός τρόπος θεραπείας». 
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Κατά τό ἔτος 2001-2002  ἐργασία μέ θέμα : «Εὐρωπαϊκός 

Πολιτισμός καί ἀνθρώπινα δικαιώματα»  

Κατά τό ἔτος 2002-2003 ἐργασία μέ θέμα: «Ἄρτος καί οἶνος 

ὡς στοιχεῖα ὑγειινῆς διατροφῆς» καί  

Σό ἔτος 2003-2004 ἐργασίες μέ θέμα: «Μαστίχα, 

μαστιχοχώρια τῆς Φίου, παραγωγή, ἀξιοποίηση» καί «Ἡ 

βυζαντινή Φίος, Νέα Μονή». 

Κατά τό ἔτος 2004-05 μετατέθηκε στό Μουσικό Γυμνάσιο-

Λύκειο Θεσσαλονίκης. 

Γιά τό ἔτος 2005-2006 ἀποσπάσθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ 

ΠΤΔΕ Ἀνατολικῆς Θεσσαλονίκης στό 2ο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. 

Σο ἔτος 2009 μετατέθηκε στό Πειραματικό Γυμνάσιο 

Ηρακλείου. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΑΕΚ 

Ἐπίσης, κατά τά χολικά Ἔτη 2005-2006 καί 2006-2007, 

συνεργάσθηκε καί συμμετεῖχε στό Πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΜΠΡΟΣΑ  τοῦ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ μέ θέμα «Πρακτική ἄσκηση 

Υοιτητῶν Σμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς 

Θεολογίας», Πράξη: «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΨΣΑΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» μέ ἐπιστημονικό ὑπεύθυνο τόν 

Ἀναπληρωτή  Καθηγητή Κο Ἡρακλή Ρεράκη. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

Σόν Ἰούνιο τοῦ 2006 ἀπέκτησε πιστοποίηση ἀπό τό Π. ΙΝ. ΕΠ. 

Θεσσαλονίκης, Σομέας Πολιτισμοῦ, γιά τήν ὀργάνωση τῶν 

βιβλιοθηκῶν σέ σχολικές μονάδες.  

 

Μέλος 

Ἀπό τό 2002 εἶναι μέλος τῆς Société Internationale de Sociologie 

des religions. (SISR) 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

Μονογραφίες 

1. Δημοσιεύθηκε ἀπό τίς ἐκδόσεις  ταμούλη τό 2013 μονογραφία 

μέ θέμα: «Ἄνθρωπος καί οἰκολογική κρίση». 

2. Δημοσιεύθηκε ἀπό τίς ἐκδόσεις ΠΟΤΡΝΑΡΑ, ἐπιστημονική 

μονογραφία μέ θέμα : Προλεγόμενα ἠθικῆς  οἰκο-θεολογίας 

στόν Ἅγιο Υραγκίσκο τῆς Ἀσσίζης. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος  

2003. 

3. Ἀπό τίς ἐκδόσεις ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΝΣΩΝΗ, δημοσίευση τῆς 

ἐπιστημονικῆς του μελέτης με θέμα:  Ἡ πολιτική καί κοινωνική  

θεωρία τῶν Βυζαντινῶν κατά τόν 11ο καί 12ο αἰώνα. Μελέτη 

στό κείμενο «τρατηγικόν» τοῦ Κεκαυμένου καί στό ποίημα 

τοῦ πανέα. Θεσσαλονίκη, 2008. 

4. Ἀπό τίς ἐκδόσεις ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΝΣΩΝΗ, ἡ μεταπτυχιακή του 

ἐργασία στό πανεπιστήμιο τοῦ Fribourg τῆς Ἑλβετίας με θέμα: 

Homme et crise ecologique. Θεσσαλονίκη, 2010.  

 

Ἄρθρα 

a. Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό ΕΞΟΔΟ τ.12, 1993, ἄρθρο του μέ 

θέμα: «Θεολογία-Οἰκολογία, σημεῖα ἐπαφῆς».  

b. Δημοσιεύθηκε στό ἐπιστημονικό περιοδικό ΘΡΗΚΕΙΟΛΟΓΙΑ 

τ.4, 2003 ἄρθρο του μέ θέμα: «Ἐσχατοκεντρική ἐπιστήμη καί 

οἰκολογικό ἐμπερίστατο». 

c. Δημοσιεύθηκε στό ἐπιστημονικό περιοδικό Γρηγόριος Παλαμάς 

τ.799, 2003, ἄρθρο του μέ θέμα: «Ἡ ἠθική τῆς ἐλευθερίας στήν 

ἐποχή τῆς νεωτερικότητας». 

d. Δημοσιεύθηκε στήν Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τοῦ Θεολογικοῦ 

Σμήματος τοῦ Α.Π.Θ, γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2005, ἄρθρο του 

μέ θέμα: «Σό κοινωνικό καί ὑπαρξιακό παράδοξο τῆς πίστης 

στόν Sören Kierkegaard. Μελέτη στό Ecole du Christianisme». 

e. Δημοσιεύθηκε ἐπιστημονικό ἄρθρο μέ θέμα : «Κοινωνική ἠθική 

καί κοινωνική διδασκαλία στή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Ἀπό 
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τήν Πατερική περίοδο στόν Θωμά  Ἀκινάτη» στό ἐπιστημονικό 

περιοδικό Κληρονομία τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος 

Πατερικῶν Μελετῶν τῆς Μονῆς Βλατάδων. 2007. 

f. Πρός δημοσίευση στό ἐπιστημονικό περιοδικό 

ΘΡΗΚΕΙΟΛΟΓΙΑ, (2007) ἄρθρο του μέ θέμα : «Ἡ 

θρησκειολογική καί κοινωνιολογική τυπολογία τῆς ὑποταγῆς 

τῆς γυναίκας στόν ἄνδρα. Οἱ ἐκκλησιολογικές της συνέπειες». 

g. Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Ἀπόπλους, σαμιακῶν γραμμάτων 

καί τεχνῶν περιήγηση, ἐπιστημονικό ἄρθρο μέ θέμα: «Ἀπό τήν 

ὀρθοδοξία τοῦ ἀνθρωποπολιτισμοῦ στήν ὀρθοπραξία τοῦ 

οἰκοπολιτισμοῦ. Ὁ ρόλος τῆς θρησκείας». 

h. Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό ΝΕΑ ΕΣΙΑ ἡ εἰσήγησή του στό 

συνέδριο Θεολογία καί Λογοτεχνία ΙΙ, Ἀπό τήν πίστη στήν 

ἀπιστία ἀπό τήν ἀπουσία στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ  μέ θέμα: «Ἡ 

θεολογία τοῦ ἀγνωστικιστικοῦ οὐμανισμοῦ στό ἔργο τοῦ John 

Steinbeck». Βόλος, Ἀκαδημία Θεολογικῶν πουδῶν, Ἱερά 

Μητρόπολη Δημητριάδος, 8-9 Υεβρουαρίου, 2008. 

i. Δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επετηρίδα της ΑΕΑΗΚρήτης 

(τ.2) άρθρο με θέμα: «Η ιερότητα των συμβόλων ως 

πολιτισμική αναγκαιότητα της ανοιχτής κοινωνίας».  

j. Προς δημοσίευση στα Κρητολογικά Γράμματα άρθρο με θέμα: 

«Η έννοια της αρνισηθρησκίας στον Νίκο Καζαντζάκη». 

Τπάρχει ηδη στο διαδίκτυο στο theo-eco-culture.blogspot.com. 

k. Προς δημοσίευση στην επιστημονική επετηρίδα της 

ΑΕΑΗΚ(τ.3) άρθρο με θέμα: «Κοινωνική δικαιοσύνη: από την 

πατερική ποιμαντική στη νεωτερική «παρεμβατική» θεολογική 

σκέψη. Σο ουσιώδες της μεθοδολογίας». 

 


