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Προζωπικές πληροθορίες
Ο π. Απγνπζηίλνο Μπατξαρηάξεο γελλήζεθε ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηηο 18
Ηνπλίνπ ηνπ 1977. Τπεξέηεζε ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία ζηελ 71ε Α/Μ ΣΑΞ ΠΕ
θαηά ην δσδεθάκελν ηνπ 2008-2009. Δλ ζπλερεία ηνλ Ηνύιην ηνπ 2009 παληξεύηεθε
ηελ θα ηέιια Σζαθιίδνπ, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο, κε ηελ νπνία έρνπλ δύν
θόξεο, ηε Μαγδαιελή θαη ηελ Αγγειηθή. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2009 ρεηξνηνλήζεθε
δηάθνλνο θαη πξεζβύηεξνο από ηνλ εβ. Μεηξνπνιίηε Αξθαινρσξίνπ, Καζηειιίνπ
θαη Βηάλλνπ θθ. Αλδξέα Ναλάθε. Λεηηνπξγεί σο εθεκέξηνο ζηελ ελνξία ηνπ Αγίνπ
Αλδξένπ ζην Αξρνληηθό Αξθαινρσξίνπ, όπνπ θαη θαηνηθεί. Από ην 2009 κέρξη 2013
δίδαζθε σο απνζπαζκέλνο ζηελ Α.Δ.Α.Ζ.Κ., ελώ ην 2013 δηνξίζηεθε ζηε βαζκίδα
ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηνύ (Α.Δ.Α.Ζ.Κ.) ζηνλ ηνκέα: «Οηθνπκεληθή Θενινγία θαη
ύγρξνλνη Γηαρξηζηηαληθνί Γηάινγνη». Σν 2010 θαη ην 2014 ζπκκεηείρε σο
ζύκβνπινο ζηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζην Φόξνπκ
Γηαιόγνπ κεηαμύ ησλ ελ Δπξώπε Καζνιηθώλ θαη Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ. Δίλαη
επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο Αθαδεκίαο Θενινγηθώλ πνπδώλ Βόινπ. Δίλαη κέινο
ηεο Societas Oecumenica.
ποσδές







Πηπρηνύρνο ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε
βαζκό «άξηζηα» (1997-2001).
Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αλώηεξσλ Μεηαπηπρηαθώλ
πνπδώλ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζην Chambèsy ηεο Διβεηίαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Ρσκαηνθαζνιηθή Θενινγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Φξηβνύξγνπ ηεο Διβεηίαο. Σίηινο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο: «Le dialogue
théologique officiel entre l’ église Orthodoxe et l’église Catholique Romaine. Une
approche orthodoxe du document de Balamand et de la question de l’Uniatisme»
(2002-2004).
Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ ηνπ Bossey ηνπ
Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ ησλ Δθθιεζηώλ (W.C.C.) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Απηόλνκε Πξνηεζηαληηθή Θενινγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.
Σίηινο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο: «The issue of Baptism in Faith and Order
Movement (1927-1982) and the responses of the Eastern Orthodox Churches to
the section of Baptism of the BEM document» (2004-2005).
Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ ζηνλ
θιάδν ηεο πζηεκαηηθήο Θενινγίαο κε ζύκβνπιν-θαζεγεηή ηνλ θ. Γ. Μαξηδέιν.
Θέκα ηεο επηζηεκνληθήο δηαηξηβήο: «Σν Μπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο θαη ε
πξνζπάζεηα γηα ηελ από θνηλνύ αλαγλώξηζή ηνπ ζην πιαίζην ηνπ Παγθνζκίνπ
πκβνπιίνπ ησλ Δθθιεζηώλ» (2005-2009).

Γιακρίζεις




Αξηζηείν δηάθξηζεο από ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο ην 1997.
Σξεηο ππνηξνθίεο από ην Η.Κ.Τ. θαηά ηα έηε 1997-98, 1998-99, 1999-00.
Γύν αξηζηεία δηάθξηζεο από ην Σκήκα Θενινγίαο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ
Α.Π.Θ. θαηά ηα έηε 1998-99 θαη 2000-01.
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Προϋπηρεζία







2005-2009: ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ηνπ ζπνπδώλ, πξηλ θαη κεηά ηελ
απόθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο, βνεζνύζε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ
πζηεκαηηθνύ Σνκέα ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζηελ πξνεηνηκαζία θαη
δηδαζθαιία ησλ επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ, ζηελ επηηήξεζε θαηά ηε πεξίνδν ησλ
εμεηάζεσλ, ζην δαλεηζκό από ηνλ ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία
ησλ εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ.
2009-2010: Γηδάζθσλ ζηελ Αλώηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Ζξαθιείνπ
Κξήηεο (Α.Δ.Α.Ζ.Κ.).
2010-2011: Γηδάζθσλ ζηελ Α.Δ.Α.Ζ.Κ.
2011-2012: Γηδάζθσλ ζηελ Α.Δ.Α.Ζ.Κ.
2012-2013: Γηδάζθσλ ζηελ Α.Δ.Α.Ζ.Κ.

Γιδαζκαλία


ηελ Αλώηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Ζξαθιείνπ Κξήηεο έρεη δηδάμεη ηα εμήο
καζήκαηα:
-

Οηθνπκεληθή Θενινγία θαη ύγρξνλνη Γηα-ρξηζηηαληθνί Γηάινγνη
ύγρξνλεο Αηξέζεηο
Παηξηαξρείν Ηεξνζνιύκσλ: Ηζηνξία, Κνηλσλία θαη Πνιηηηζκόο
Ηζηνξία θαη Κνηλσλία ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο Κξήηεο
Ηζηνξία Υξηζηηαληθήο Λαηξείαο
Υξηζηηαληθή Αξραηνινγία
Οξζόδνμε Υξηζηηαληθή Σέρλε θαη Πνιηηηζκόο
Ζ Αγία Γξαθή ζηελ Οξζόδνμε Λαηξεία
Ηζηνξία θαη Γηακόξθσζε ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ Δνξηνινγίνπ

Διζηγήζεις - σνέδρια - εμινάρια
Διζηγήζεις






Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο πλέδξην ηεο Αθαδεκίαο Θενινγηθώλ πνπδώλ Βόινπ
ζηηο 9-12 Μαΐνπ 2014 κε ζέκα: «Καλόλεο θαη Πεξηβάιινλ».
Δηζήγεζε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα ηεο Α.Δ.Α.Ζ.Κ. ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2013
κε ζέκα: «Κεξπγκαηηθέο νκηιίεο ηνπ Μεηξνπνιίηε Κξήηεο Δπκελίνπ θαη ηνπ
Δπηζθόπνπ Ρεζύκλεο & Απινπνηάκνπ Χξύζαλζνπ κε ζέκα, Ο ππέξ πίζηεωο θαη
παηξίδνο αγώλ θαη ην εκέηεξνλ θαζήθνλ, όπωο δηαηππώλνληαη ζην ζενινγηθό
πεξηνδηθό ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο Πνηκήλ».
Δηζήγεζε ζηελ εκεξίδα ηεο Η. Μ. Αξθαινρσξίνπ, Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ ζηηο 7
Ννεκβξίνπ 2013 κε ζέκα: «Γηαθνλία - Φηιαλζξωπία - Γλώζε ηνπ Θενύ. Γέξωλ
Γαβξηήι Γηνλπζηάηεο: Έλα πξόηππν "θαζνιηθήο" πλεπκαηηθόηεηαο».
Δηζήγεζε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα ηεο Α.Δ.Α.Ζ.Κ. ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2012
κε ζέκα: «Η Οηθνπκεληθή πξνζθνξά ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
εηξήλεο θαη ηεο δηθαηνζύλεο ζην ζύγρξνλν ζπλαθεηαθό πεξηβάιινλ ηεο
πνιππνιηηηζκηθόηεηαο».

[3]








Δηζήγεζε ζηελ πνιηηηζηηθή εθδήισζε γηα ηνλ Απόζηνιν Παύιν ζηηο 29 Ηνπλίνπ
2011 ζην ιεηηνπξγηθό ζπλεδξηαθό θέληξν ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο κε
ζέκα: «Η δξάζε ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ ωο πξνϋπόζεζε ηεο Οηθνπκεληθήο
δηάζηαζεο ηεο Δθθιεζίαο».
Δηζήγεζε ζηελ εκεξίδα ηεο 7εο Πεξηθέξεηαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Ννκνύ Ζξαθιείνπ ζηηο 19 Μαξηίνπ 2010 κε ζέκα: «Πξόζθιεζε-πξόθιεζε ηεο
εηεξόηεηαο ζην πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ».
Δηζήγεζε ζην ζεκηλάξην «Théologie Fondamentale» ηνπ θαζ. Carlos Mendoza
o.p. ζηε Θενινγηθή ζρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Φξηβνύξγνπ ζηηο 21 Μαΐνπ
2003 κε ζέκα: «La définition de l’Église selon le Luthéranisme. Un principe
œcuménique».
Δηζήγεζε ζην ζεκηλάξην “Ecumenical Theology” ηνπ θαζ. Odair Mateus ζηε
Θενινγηθή ζρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2004 κε
ηίηιν: “An Orthodox approach to the section of Ministry of the document “The
Nature and Purpose of the Church” of the Faith and Order Commission”.

σνέδρια










Από ηηο 18 έσο ηηο 22 Οθησβξίνπ ηνπ 2010 ζπκκεηείρε σο παξαηεξεηήο ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζηηο εξγαζίεο ηνπ Β΄ Φόξνπκ ηνπ Γηαιόγνπ κεηαμύ
ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο θαη ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο ζην λεζί ηεο Ρόδνπ κε ζέκα:
«ρέζεηο Δθθιεζίαο – Κξάηνπο: Από ηζηνξηθή θαη ζενινγηθή πξννπηηθή».
Από ηηο 29 έσο ηηο 30 Οθησβξίνπ 2010 ζπκκεηείρε ζην Θενινγηθό πλέδξην ηνπ
Παγθξήηηνπ πλδέζκνπ Θενιόγσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επινγία ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο θαζώο θαη κε ηελ
έγθξηζε ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Από ηηο 18 έσο ηηο 24 Απγνύζηνπ ηνπ 2003 ζπκκεηείρε ζην Οηθνπκεληθό εκηλάξην
πνπ δηνξγάλσζε ην Παγθόζκην πκβνύιην Δθθιεζηώλ ζηε Γελεύε κε έκθαζε ζηα
ζέκαηα: Δλόηεηα, Οηθνλνκηθή Γηθαηνζύλε, Γηα-ζξεζθεηαθόο Γηάινγνο,
Καηαπνιέκεζε ηεο βίαο.
Από ηηο 18 Απγνύζηνπ έσο ηηο 3 επηεκβξίνπ ηνπ 2003 ζπκκεηείρε σο κέινο ηνπ
Stewards Program ζηηο εξγαζίεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παγθνζκίνπ
πκβνπιίνπ ησλ Δθθιεζηώλ ζηε Γελεύε.
Από ηηο 14 έσο ηηο 16 επηεκβξίνπ ηνπ 2003 ζην Γηεζλέο Οηθνπκεληθό πλέδξην
ηεο κνλαζηηθήο θνηλόηεηαο ηνπ Bose πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο ππό ηελ αηγίδα
ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξίλν κε
ζέκα: «Il deserto di Gaza»-(Ζ έξεκνο ηεο Γάδαο).

εμινάρια


ηελ Απηόλνκε ρνιή Πξνηεζηαληηθήο Θενινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Γελεύεο παξαθνινύζεζε από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2002 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003
ηα εμήο ζεκηλάξηα:
1. «Toute-puissance de Dieu et ordre du monde», από ηελ θαζεγήηξηα
M.C. Pitassi.
2. «Théologie systématique-Christologie», από ηνλ θαζεγεηή B. Rordorf.
3. «Introduction aux Réformes du 16e siècle», από ηνλ θαζεγεηή Μ. Grandjean.
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ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Θενινγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Φξηβνύξγνπ
ζπκκεηείρε από ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003 ζηα εμήο ζεκηλάξηα:
1. «Théologie Dogmatique», από ηνλ θαζεγεηή D.L. Soujoule
2. «Introduction à l’Œcuménisme», από ηνλ ίδην θαζεγεηή.
3. «Théologie Fondamentale», από ηνλ θαζεγεηή Carlos Mendoza.
4. «Histoire et culture des églises Orientales», από ηελ θαζεγήηξηα
Barbara Hallensleben.
5. «Christologie», από ηνλ θαζεγεηή Gerald Emery.
ην Ηλζηηηνύην Οξζόδνμεο Θενινγίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζην
άκπεδπ ηεο Γελεύεο παξαθνινύζεζε από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2002 έσο ηνλ Ηνύλην
ηνπ 2003 ηα εμήο ζεκηλάξηα ππό ηνπο θαζεγεηέο Βι. Φεηδά θαη ηνλ εβαζκηώηαην
Γέξνληα Δθέζνπ Υξπζόζηνκν Κσλζηαληηλίδε:
1. «Les dialogues bilatéraux de l’église Orthodoxe».
2. «Histoire du Patriarcat Œcuménique».
3. «Patrologie».
4. «Droit Canon».
5. «Histoire de l’église».
6. «Liturgique».
7. «Théologie Dogmatique».
ην Ηλζηηηνύην ηνπ Bossey ηνπ Π..Δ. παξαθνινύζεζε από ηνλ Οθηώβξην ηνπ
2004 σο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2005 ηα εμήο ζεκηλάξηα:
1. “Ecumenical Movement: Historical Analysis and Its Particular Significance
Today”, από ηνλ θαζεγεηή Ion Sauca.
2. “Ecumenical and Contextual Biblical Hermeneutics”, από ηνπο θαζεγεηέο
Gosbert Byamungu θαη Σheo Vitvliet.
3. “Mission and Evangelism”, από ηελ θαζεγήηξηα Δlisabeth Tapia.
4. “Ecumenical Theology”, από ηνλ θαζεγεηή Odair Mateus.
5. “Missiology and Social Ethics”, από ηελ θαζεγήηξηα Elisabeth Tapia.
6. “The image of Christ in the Pluricultural Theology”, από ηνπο θαζεγεηέο
Σheo Vitvliet θαη Michel Grandjean.

Γλώζζες




Γλώζηεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαη θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ FCE ηνπ παλεπηζηεκίνπ
ηνπ Cambridge.
Γλώζηεο ηεο Ηηαιηθήο γιώζζαο θαη θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ «Diploma di lingua
Italiana».
Γλώζηεο ηεο γαιιηθήο γιώζζαο, έρνληαο παξαθνινπζήζεη εληαηηθά καζήκαηα
ζην παλεπηζηήκην Université de France-Comté ζηε ζρνιή Centre Linguistique
d’Application de Besançon ζηελ πόιε Μπεδαλζόλ ηεο Γαιιίαο, θαζώο επίζεο θαη
ζην Παλεπηζηήκην Université de Genève ζηε ζρνιή École de langue et de
civilisation française ζηε Γελεύε ηεο Διβεηίαο.
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Δκκληζιαζηική και Κοινωνική δράζη





Καηερεηήο θαηά ηα έηε 1998-2000 ζηνλ ελνξηαθό ηεξό λαό «Αλαιήςεσο ηνπ
Κπξίνπ» θαη ζηε ζπλέρεηα 2000-2001 ζηνλ ελνξηαθό ηεξό λαό «Άγηνο Ησάλλεο ν
Υξπζόζηνκνο» ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο.
ηέιερνο ζηηο παηδηθέο θαηαζθελώζεηο ηνπ ηεξνύ λανύ «Αλαιήςεσο ηνπ Κπξίνπ»
ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο θαηά ηε ζεξηλό πεξίνδν ησλ εηώλ 19962000 ζηελ πεξηνρή ηαπξόο Υαιθηδηθήο.
πκκεηνρή ζηελ ρνξσδία «Άγηνο Ησάλλεο ν Υξπζόζηνκνο» θαηά ηα έηε 19992006 ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ καέζηξνπ Υξ. ηακνύιε.
Εσληαλή Ραδηνθσληθή Μνπζηθή εθπνκπή ζηνλ ξαδηνθσληθό ζηαζκό ηεο
Θεζζαινλίθεο «ΜΤΘΟ ζηα FM 93,4» θαηά ηα έηε 1999-2001.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΩΝ
Α) Δκδόζεις (μονογραθίες)
1.
Βάπηιζμα και Οικοςμενικόρ Γιάλογορ. Μία Οπθόδοξη πποζέγγιζη,
εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2010, ζηε ζεηξά Φηινζνθηθή θαη Θενινγηθή
Βηβιηνζήθε –63, ζει.536 (ISBN: 978-960-242-433-9).
2.
Λόγορ πεπί Χπιζηού. Η Χπιζηολογική διδαζκαλία ηος Αγίος Ιωάννη
Γαμαζκηνού, εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2010, ζηε ζεηξά Φηινζνθηθή θαη
Θενινγηθή Βηβιηνζήθε –64, ζει.292 (ISBN: 978-960-242-449-0).
3.
Η επιδίωξη ηηρ ζςνύπαπξηρ: Οικοςμένη – Οικολογία – Οικονομία, εθδ. Α.
ηακνύιε, Θεζζαινλίθε 2014 (ISBN: 978-960-9533-78-2).
4.
Θεολογία και θπηζκεςηικόρ πλοςπαλιζμόρ ζε ένα ζύγσπονο κόζμο, εθδ. Α.
ηακνύιε, Θεζζαινλίθε 2014 (ISBN: 978-960-9533-79-9).
5.
Le Dialogue Théologique Officiel entre l’Église Orthodoxe et Catholique
Romaine dans les perspectives œcuméniques et le problème de l’Uniatisme, ππό
έθδνζε από ηηο εθδόζεηο Α. ηακνύιε, Θεζζαινλίθε 2014.
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Β) Γημοζιεύζεις (άρθρα – μελέηες)
1. ην επηζηεκνληθό ζενινγηθό πεξηνδηθό «ΘΔΟΛΟΓΙΑ» ηε κειέηε «Οηθνλνκία
ηνπ Θενύ θαη Οηθνλνκία ηεο Αγνξάο: Αλαδεηώληαο ην κέηξν», ηνκ.83, ηεπρ.4,
Οθηώβξηνο – Γεθέκβξηνο 2012, ζει.23-58.
2. ην επηζηεκνληθό ζενινγηθό πεξηνδηθό «ΘΔΟΛΟΓΙΑ» « Ο δεθάινγνο ηνπ δηαζξεζθεηαθνύ δηαιόγνπ θαη ην παξάδεηγκα ηνπ ζξεζθεπηηθνύ πινπξαιηζκνύ », ηνκ.84,
(Οθηώβξηνο –Γεθέκβξηνο 2013), ζει.13-32.
3.
ηελ
«ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΠΔΣΗΡΙΓΑ
ΣΗ
ΑΝΩΣΑΣΗ
ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ» ηομ.Β΄, ηε κειέηε:
«Δπηζθόπεζε ηεο ζρέζεο νηθνλνκίαο - νηθνπκέλεο ζηνλ 20ν αηώλα: Παγθνζκηνπνίεζε
θαη Χξηζηηαληθή Διπίδα», ηνκ. Β΄, εθδ. Α.Δ.Α.Ζ.Κ., Ζξάθιεην 2012, ζει.387-419.
4. ην επηζηεκνληθό ζενινγηθό πεξηνδηθό «ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ» ηεο Η.
Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο ην άξζξν: «Η αληηκεηώπηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θαη ηνπ
νηθνλνκηθνύ ρξένπο ωο ζπλζήθε γηα κηα εηξεληθή ζπλύπαξμε ηωλ ιαώλ», ηεύρ.844,
Ηαλνπάξηνο - Φεβξνπάξηνο 2012, ζει.3-26.
5. ην ζενινγηθό πεξηνδηθό «ΔΠΙΚΔΨΙ» ηεο Η. Μεηξνπόιεσο Διβεηίαο ην
άξζξν: «Ο Γηαπνιηηηζκηθόο θαη Γηαζξεζθεηαθόο Γηάινγνο ωο πξάμε
αιιεινπεξηρώξεζεο», ηεπρ.732, Ννέκβξηνο 2011, ζει.24-30.
6. ην επηζηεκνληθό ζενινγηθό πεξηνδηθό “THE ECUMENICAL REVIEW” ηνπ
Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ ην άξζξν: “Ecumenical Dialogue: A necessity of
our era and the inner source of the Renewal”, vol. 62.3 (October 2010), pp.302-308.
7. ην επηζηεκνληθό ζενινγηθό πεξηνδηθό «ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ» ηεο Η.
Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο ηε κειέηε: “Le cadre et les perspectives oecumeniques
d’ un dialogue theologique official entre l’eglise Orthodoxe et Catholique Romaine”,
ηεύρ.833, Μάξηηνο – Απξίιηνο, Γεθέκβξηνο 2010, ζει.203-258.
8. ην επηζηεκνληθό ζενινγηθό πεξηνδηθό «ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ» ηεο Η.
Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο ην άξζξν: “The ecclesiological dimension of Mission
according to the Orthodox perspective”, ηεύρ.831, Ννέκβξηνο - Γεθέκβξηνο 2009,
ζει.743-762.
9. ην επηζηεκνληθό ζενινγηθό πεξηνδηθό «ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ» ηεο Η.
Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο ην άξζξν: “Η εθθιεζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ
βαπηηζκαηηθνύ θεηκέλνπ ηνπ ΒΔΜ ζηα πιαίζηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Γηαιόγνπ”, ηεύρ.828,
Μάηνο-Ηνύληνο 2009, ζει.321-360.
10. ην επηζηεκνληθό ζενινγηθό πεξηνδηθό «ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ» ηεο Η.
Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο ηε κειέηε: “L’identité des Églises Orientales du rite
byzantine”, ηεύρ.823, Ηνύιηνο-Αύγνπζηνο 2008, ζει.577-608.
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11. ην επηζηεκνληθό ζενινγηθό πεξηνδηθό «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» ηνπ Παηξηαξρηθνύ
Ηδξύκαηνο Παηεξηθώλ Μειεηώλ ην άξζξν: “Une interprétation ecclésiologique et
théologique de l’expression «églises sœurs» vis-à-vis le contenu de terme «églises
locales»”, ηνκ.36, ηεύρ.Α-Β, Ηνύληνο-Γεθέκβξηνο 2004, ζει.119-140.

Γ) Μεηαθράζεις
1.

Από ηελ αγγιηθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα ην βηβιίν The Liturgy after the
Liturgy - (Λεηηνπξγία κεηά ηε Λεηηνπξγία) ηνπ Ion Bria, ησλ εθδόζεσλ ηνπ
Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ.

2.

Από ηελ αγγιηθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα ην θείκελν AGAPE (Alternative
Globalization Addressing People and Earth) ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ
Δθθιεζηώλ, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηνπ Δπηθ. Καζ. η.
Σζνκπαλίδε, Δκκληζιολογία και Παγκοζμιοποίηζη. Οι Δκκληζίερ ζηην
οικοςμενική ποπεία για μια εναλλακηική παγκοζμιοποίηζη ζηην ςπηπεζία
ηων ανθπώπων και ηηρ γηρ, από ηηο εθδ. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2008.
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