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Έναρξη και λήξη του συνεδρίου
Οι εργασίες του Συμποσίου θα ξεκινήσουν το απόγευμα της Πέμπτης 26 Ιουνίου 2014 και θα λήξουν
το μεσημέρι της Κυριακής 29 Ιουνίου. Όλες οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Έξοδα συνεδρίου και διαμονή
Τα έξοδα συμμετοχής στο Συνέδριο είναι 80 ευρώ
για εισηγητές, μέλη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
και ερευνητικών ινστιτούτων, 50 ευρώ για ανεξάρτητους ερευνητές και 20 ευρώ για τους φοιτητές
(απαιτείται φοιτητική κάρτα).

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΦΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

To κόστος των γευμάτων θα ανακοινωθεί αργότερα.

Προσκεκλημένοι ομιλητές
Fr. Amsler (Λωζάννη)
F. Bovon (Γενεύη)
J. Carey (Cork, Ιρλανδία)
R. Gounelle (Στρασβούργο)
J.-D. Kaestli (Λωζάννη)

Οι σύνεδροι θα πρέπει να τακτοποιήσουν οι ίδιοι τη
διαμονή τους (κατά την εγγραφή θα αποσταλεί κατάλογος με τιμές δωματίων που θα καλύπτουν όλες
τις οικονομικές επιλογές. Ο κατάλογος όπως κι άλλες
πληροφορίες για το συνέδριο θα αναρτηθούν και
στο σχετικό με το συνέδριο ιστολόγιο: symposiumapocrypha.wordpress.com).

Η Αρχαία Χριστιανική
Γραμματεία
και τα Χριστιανικά Απόκρυφα

Η οργανωτική επιτροπή
Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (Θεσσαλονίκη)
R. GOUNELLE (Strasbourg & AELAC)
FR. AMSLER (Lausanne, AELAC)
ΧΡ. ΦΙΛΙΩΤΗΣ (Θεσσαλονίκη)
ΑΘ. ΣΕΜΟΓΛΟΥ (Θεσσαλονίκη)
ΑΙΚ. ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ (Θεσσαλονίκη)

I. Καραβιδόπουλος (Θεσσαλονίκη)
X. Lequeux (Βρυξέλες)
E. Rose (Ουτρέχτη)
S. Shoemaker (ΗΠΑ)
Σ. Πασχαλίδης (Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνία
symposium.apocrypha@auth.gr
Αναπλ. Καθ. Συμεών Πασχαλίδης,
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας
ΤΘ 9, Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
symposiumapocrypha.wordpress.com

26-29 Ιουνίου, 2014
Θεσσαλονίκη

Η Αρχαία Χριστιανική
Γραμματεία
και
τα Χριστιανικά Απόκρυφα

Το Διεθνές Συνέδριο για την απόκρυφη
Χριστιανική γραμματεία θα εστιάσει την
προσοχή του στη θέση των απόκρυφων
χριστιανικών κειμένων μέσα στη μεγάλη
δεξαμενή

της

αρχαίας

χριστιανικής

γραμματείας και θα διερευνήσει σημαντικές πτυχές της σχέσης αυτών των κειμένων με την κανονική παράδοση της Εκκλησίας τόσο κατά την πρώιμη χριστιανική όσο και κατά τη βυζαντινή περίοδο.
Το γενικό ζήτημα της αποδοχής και
άμεσης ή έμμεσης χρήσης των απόκρυφων χριστιανικών κειμένων από τους
χριστιανούς συγγραφείς της πατερικής
και βυζαντινής περιόδου εξακολουθεί να
κεντρίζει το ενδιαφέρον της θεολογικής
έρευνας, δεδομένου ότι τα κείμενα αυτά
συχνά θεωρήθηκαν συλλήβδην ως ένα
ενιαίο σώμα, όχι απλά ενταγμένο στη μη
κανονική παράδοση της Εκκλησίας, αλλά
ως το θεωρητικό όχημα των χριστιανικών αιρέσεων. Κύριος στόχος επομένως
του Συνεδρίου είναι η διαλεύκανση αυτών των κρίσιμων ζητημάτων και η ανάδειξη της ουσιαστικής σχέσης και προσφοράς των απόκρυφων χριστιανικών
κειμένων στη διαμόρφωση της εκκλησιαστικής παράδοσης της πρώτης χιλιετίας.

1. Η χρήση των χριστιανικών απόκρυφων
στην πατερική γραμματεία
Η χρήση των χριστιανικών απόκρυφων από τους Πατέρες της Εκκλησίας
και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς
παραμένει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια
στάση τήρησαν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων αιώνων απέναντί τους και σε ποιο βαθμό και με ποιο
τρόπο υιοθετήθηκαν αυτά τα κείμενα
από τους Πατέρες της Εκκλησίας στην
εξηγητική και δογματική της παράδοση;

γράφεται αυτή η σχέση στην αντιαιρετική γραμματεία και στη συνοδική και κανονική παράδοση της
αρχαίας Εκκλησίας;
5. Η απόκρυφη γραμματεία και η διάδοση της χριστιανικής πίστης
Πώς συνέβαλε η απόκρυφη γραμματεία στο περιεχόμενο της χριστιανικής γραμματείας (κατηχήσεων,
πραγματειών, ομιλιών) η οποία με
τη σειρά διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση της χριστιανικής πίστης;

2. Η επίδραση των χριστιανικών απόκρυφων στη χριστιανική Λατρεία και Τέχνη
Αποτέλεσαν τα απόκρυφα χριστιανικά
κείμενα πηγή για την ανάπτυξη της
χριστιανικής Λατρείας και του εορτολογίου της Εκκλησίας; Σε συνάρτηση
με το ερώτημα αυτό τίθεται κι εκείνο
της σχέσης της απόκρυφης γραμματείας με τις αφετηρίες και την εξέλιξη
της χριστιανικής Τέχνης.
3. Η απόκρυφη γραμματεία και η εκκλησιαστική ιστοριογραφία
Ποιά είναι η εικόνα των απόκρυφων
χριστιανικών κειμένων, όπως αυτή
αντικατοπτρίζεται στην επίσημη εκκλησιαστική ιστοριογραφία των πρώτων αιώνων και ποια κριτήρια υιοθετούνται από τους εκκλησιαστικούς
ιστορικούς όσον αφορά στην αποδοχή αυτών των κειμένων;
4. Η απόκρυφη γραμματεία και η χριστιανική αιρεσιολογία
Ποιος είναι ο ρόλος των απόκρυφων
κειμένων στην εμφάνιση των χρι
στιανικών αιρέσεων και πώς κατα-

Οι προτάσεις για εισηγήσεις σε ένα από
τα πέντε πεδία μπορούν να αποσταλούν
στην Οργανωτική Επιτροπή πριν από τις
31 Ιανουαρίου 2014. Οι εισηγήσεις μπορούν να εκφωνηθούν στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά και δεν θα πρέπει
να
υπερβαίνουν
τα
25
λεπτά
(συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης).
Διαλέξεις
Το Συνέδριο θα περιλάβει ειδικές διαλέξεις
διακεκριμένων ομιλητών σε ειδικά θέματα
της πρόσφατης έρευνας για τη σχέση των
απόκρυφων κειμένων με την αρχαία χριστιανική γραμματεία, καθώς και σε επιμέρους ζητήματα.

