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Θεολογική Γραμματεία 

Επιστημονική μελέτη θεολογικών κειμένων 

και της σημασίας τους για την διαμόρφωση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 

Απώτερος στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η διερεύνηση πηγών που σχετίζονται με τις θεολογικές 
εξελίξεις που συνέβησαν στο Βυζάντιο και υπήρξαν καθοριστικές για την εξέλιξη της ιστορίας. Ως εκ τούτου, το 
μάθημα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ανάδειξη της σημασίας των γεγονότων αυτών και στην κατάδειξη της 
επίδρασής τους στη διαμόρφωση των κοινωνικών, θρησκευτικών και πολιτικών ταυτοτήτων που παρατηρούνται 
μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην επαφή των φοιτητών/-τριών με κείμενα 
προερχόμενα από διαφορετικά γραμματολογικά είδη (π.χ. υμνογραφικά κείμενα, συνοδικές αποφάσεις κ.τλ.) για 
την επίτευξη της βέλτιστης εποπτείας των εκάστοτε υπό εξέτασιν ζητημάτων. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα επιχειρηθεί η κριτική ανάγνωση, ανάλυση και επεξεργασία των δοθέντων 
πηγών με γνώμονα το ιστορικό πλαίσιο, στο οποίο δημιουργήθηκαν. Οι παραδόσεις θα συνδυάζονται με 
συνοπτικές, εισαγωγικές παρουσιάσεις, ενώ θα ακολουθούν ερωτήσεις και συζήτηση. 

Στόχος είναι η εξοικείωση με την επιστημονική μελέτη πηγών και την χρήση μεθοδολογικών εργαλείων, καθώς 
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης θεμάτων σε επιστημονικό πλαίσιο. 
 

Ενότητα Ημερομηνίες Θέμα του μαθήματος  

α´ 09/03/2021 Εισαγωγή 

β´ 16/03/2021 Μεθοδολογία και εργαλεία για την επιστημονική μελέτη 

γ´ 23&30/03/2021 Συνοδικά κείμενα (4ος ϰ 5ος αι.) 
Οι Α´ και Δ´ Οικουμενικές Σύνοδοι 

δ´ 30/3&6/4/2021 Η Εικονομαχική έριδα (8ος αι.) 
Η θεολογική διαμάχη και το πολιτικό αντίκτυπο 

ε´ 13/04/2021 Εσχατολογικά κείμενα (7ος αι.) 
Οι Έσχατοι καιροί και η Αποκάλυψη του Ψευδο-Μεθοδίου (ζ´ αι.) 

ϛ´ 20/04/2021 Μεθοδολογία και εισαγωγή στην έρευνα 
Περιλήψεις, εργασίες, παρουσιάσεις και βιβλιογραφική έρευνα 

ζ´ 11/05/2021 Υμνογραφικά κείμενα (7ος/8ος αι.) 
Οι Κανόνες του Πάσχα και της Μ. Παρασκευής του Ιωάννη Δαμασκηνού 

η´ 18/05/2021 Αντιαιρετικά κείμενα (7ος/8ος αι.) 
Ο Ιωάννης Δαμασκηνός (ζ´/ η´ αι.) και η πολεμική ενάντια στο Ισλάμ 

θ´ 25/05/2021 Θεολογία και εκκλησιαστική πολιτική (9ος αι.) 
Οι πολιτικές συνιστώσες του Φώτειου Σχίσματος (θ᾽ αι.) 

ι´ 01/06/2021 Οἱ δύο ἐν Χριστῷ Ἐκκλησίες (11ος αι.) 
Το Σχίσμα του 1054 

ια´ 08/06/2021 Συζήτηση ϰ κλείσιμο χρονιάς 


