ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το Μάθημα 507 (Δογματική Ι΄: Ιστορία της Ορθόδοξης θεολογίας και

πνευματικότητας και Συμβολική θεολογία) θα εξεταθεί την 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020 προφορικά, μετά από δήλωση των ενδιαφερομένων στο email του
εξετάζοντος (kourebe@theo.auth.gr).
Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω διαδικτυακού τόπου, αφού
λάβουν οι φοιτητές ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι ώρες εξέτασης (με προβολή
εικόνας) θα είναι: 15.00-22.00. Την 7η Σεπτεμβρίου (ΜΟΝΟ) οφείλουν οι
ενδιαφερόμενοι να στείλουν email, με το οποίο θα δηλώνουν ότι δύνανται να
εξετασθούν μέσα στο ανωτέρω διάστημα, ώστε να καταρτίζονται από τον εξετάζοντα
ομάδες εξεταζομένων.
Στις δηλώσεις με το email πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του
μαθήματος και τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή (-τριας). Το email αυτό θα απαντάται
από τον εξετάζοντα, ώστε να κοινοποιείται η ένταξη του δηλώνοντος φοιτητή (-τριας)
σε εξεταζόμενη ομάδα και σε συγκεκριμένη ώρα.

Η ύλη του μαθήματος θα είναι από το βιβλίο: Ι. Γ. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ,
Δώσ’ μοι λόγον, Λόγε, Θεσσαλονίκη 2013, σελίδες 11-160 και 379-427.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α. 2124 Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός (17ος αιώνας)
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ- ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Τίποτα ἐνάντια στή
συνείδηση, Θεσσαλονίκη 2012.

Β. O θεολογικός προβληματισμός κατά την Ιουστιάνεια περίοδο (6ος
αιώνας) και νεότερη έρευνα
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Νεοχαλκηδονισμός.
∆ογματικὸς τρόπος διαίρεσης ἢ τόπος οἰκουμενικῆς συνύπαρξης;
ή το άρθρο του Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕ στό:
http://users.auth.gr/kourebe/5.%20%CE%9D%CE%B5%CE%BF%
CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B
9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%20
%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%20%
CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20(1).
pdf
Τα ανωτέρω μαθήματα θα εξετασθούν την 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
προφορικά μετά από δήλωση των ενδιαφερομένων στο email του εξετάζοντος
(kourebe@theo.auth.gr).
Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω διαδικτυακού τόπου, αφού
λάβουν οι φοιτητές ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι ώρες εξέτασης (με προβολή
εικόνας) θα είναι: 16.00-21.00.
Την 8η Σεπτεμβρίου (ΜΟΝΟ) οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να
στείλουν email, με το οποίο θα δηλώνουν ότι δύνανται να εξετασθούν μέσα στο
ανωτέρω διάστημα, ώστε να καταρτίζονται ομάδες εξεταζομένων.
Στις δηλώσεις με το email πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του
μαθήματος και τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή (-τριας). Το email αυτό θα απαντάται
από τον εξετάζοντα, ώστε να κοινοποιείται η ένταξη του δηλώνοντος φοιτητή (-τριας)
σε εξεταζόμενη ομάδα και σε συγκεκριμένη ώρα.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α. Το μάθημα 2129 Η θρησκευτική αποκλειστικότητα και η έννοια
του χριστιανικού μονοθεϊσμού θα εξετασθεί την 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020 προφορικά μετά από δήλωση των ενδιαφερομένων στο email
του εξετάζοντος (kourebe@theo.auth.gr).

Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω διαδικτυακού τόπου, αφού
λάβουν οι φοιτητές ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι ώρες εξέτασης (με προβολή
εικόνας) θα είναι: 15.30-18.30. Την 9η Σεπτεμβρίου (ΜΟΝΟ) οφείλουν οι
ενδιαφερόμενοι να στείλουν email, με το οποίο θα δηλώνουν ότι δύνανται να
εξετασθούν μέσα στο ανωτέρω διάστημα, ώστε να καταρτίζονται ομάδες
εξεταζομένων.
Στις δηλώσεις με το email πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του
μαθήματος και τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή (-τριας). Το email αυτό θα απαντάται
από τον εξετάζοντα, ώστε να κοινοποιείται η ένταξη του δηλώνοντος φοιτητή (-τριας)
σε εξεταζόμενη ομάδα και σε συγκεκριμένη ώρα.

Η ύλη του μαθήματος είναι από τό βιβλίο:
Ιωάννης

Κουρεμπελές,

Θεολογία

και

Θρησκεία

εν

μέσω

απολυτοποίησης και σχετικοποίησης, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σελίδες 11-93.

Β. Το μάθημα 2132 Θεοδικία και το πρόβλημα του κακού θα
εξετασθεί την 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 προφορικά μετά από δήλωση
των

ενδιαφερομένων

(kourebe@theo.auth.gr).

στο

email

του

εξετάζοντος

Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω διαδικτυακού τόπου, αφού
λάβουν οι φοιτητές ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι ώρες εξέτασης (με προβολή
εικόνας) θα είναι: 19.30-22.30. Την 9η Σεπτεμβρίου (ΜΟΝΟ) οφείλουν οι
ενδιαφερόμενοι να στείλουν email, με το οποίο θα δηλώνουν ότι δύνανται να
εξετασθούν μέσα στο ανωτέρω διάστημα, ώστε να καταρτίζονται από τον εξετάζοντα
μικρές ομάδες εξεταζομένων.
Στις δηλώσεις με το email πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του
μαθήματος και τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή (-τριας). Το email αυτό θα απαντάται
από τον εξετάζοντα, ώστε να κοινοποιείται η ένταξη του δηλώνοντος φοιτητή (-τριας)
σε εξεταζόμενη ομάδα και σε συγκεκριμένη ώρα.

Η ύλη του μαθήματος είναι από τό βιβλίο:
Ιωάννης Κουρεμπελές, Θεοδικία εν ουτοπία, Στοιχεία σύγχρονης
ανατομίας του κακού και θεολογικός διάλογος με τις απόψεις του J.B. Metz, εκδ.
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σελίδες 13-49 και 73-82.

