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Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμα Σπουδών Θρησκειολογίας
Ειδίκευση: Θρησκειολογία

Θεματική Ενότητα:
Φιλοσοφία της Θρησκείας και Ιεραποστολική

234 ώρες διδασκαλίας
120 πιστωτικές μονάδες

20 μόρια

Διπλωματική εργασία που οδηγεί σε Δίπλωμα 
Master of Arts στη Θρησκειολογία.

Αιτήσεις
7 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020



Καλωσορίσατε!

σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που 
είναι συνάμα ταξίδι στις εσχατιές τις γης και στη συνοριογραμμή 

της σύγχρονης αναζήτησης και ανθρώπινης σκέψης. Οι διδάσκοντες 
σε αυτό το μεταπτυχιακό, πιστεύουμε στη δημιουργία μιας 

κοινότητας μάθησης με ζωντανή αλληλεπίδραση και δημιουργική, 
πρωτοποριακή εργασία. Πιστεύουμε ότι η αγάπη και η άριστη 
συνεργασία, η συμπληρωματικότητα των προσώπων και των 

ειδικοτήτων και το κέφι μας να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά 
καινούργιο αλλά και ουσιαστικό θα βγουν στο αποτέλεσμα, με τη 

δική σας ενεργή συμμετοχή.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Θρησκειολογία του Τμήματος Κοινωνικής 
Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ

Ειδίκευση: Θρησκειολογία
Θεματική Ενότητα: Φιλοσοφίας της Θρησκείας και Ιεραποστολικής 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει τίτλο (δίπλωμα) Master of Arts
 στη Θρησκειολογία.

Πληροφορίες: https://mareligion.soctheol.uoa.gr/call15421_2020_21/
Τηλ. 30 694 630 3954, 210 727 5823, 5768, 5847.

Ήδη στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φιλοσοφίας 
της Θρησκείας και Ιεραποστολικής, μοναδικό στον Ορθόδοξο κόσμο, προσφέρεται 

στα ελληνικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 
και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Ε. Βουλγαράκη

Θεωρία και πρακτική της επιστημονικής 
έρευνας. Εισαγωγή στους κανόνες 
Μεθοδολογίας. Αρχές 
συγγραφής επιστημονικής εργασίας.

Α’  Εξάμηνο

Ο Θεός των Φιλοσόφων

Χ. Βέντης

Το μάθημα εξετάζει τις περί Θεού 
αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν από 
τη φιλοσοφική σκέψη, με έμφαση 
στην αρχαία κλασική φιλοσοφία και τη 
σύγχρονη φιλοσοφία από τις απαρχές 
της νεωτερικότητας.

Β’  Εξάμηνο

Ανθρωπολογία της Θρησκείας

Χ. Βέντης

Το μάθημα εστιάζει στη θρησκευτική 
θεώρηση των ποικίλων διαστάσεων 
της ανθρώπινης κατάστασης με κύρια 
έμφαση στο χριστιανικό κοσμοείδωλο.

Η Ορθοδοξία στην Αφρική

Ε. Βουλγαράκη

Στο μάθημα μελετάται η παρουσία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αφρική 
στο πλαίσιο του 20ού και 21ου αι. 
και επιχειρείται η γνωριμία με τις 
κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες 
στην Αφρική. Εξετάζονται επίσης 
στοιχεία της ιστορικής παρουσίας 
του χριστιανισμού στην αφρικανική 
ήπειρο και ζητήματα που προκύπτουν 
από τη συνάντηση της Αφρικής 
με διαφορετικές εκδοχές του 
χριστιανισμού, όπως και θεολογικά 
θέματα στο μεταίχμιο των πολιτισμών.

Σύγχρονη Φιλοσοφική Γνωσιολογία

Χ. Βέντης

Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη των 
μετα-καντιανών γνωσιολογικών 
ρευμάτων που έχουν σφραγίσει τη 
φιλοσοφική αναζήτηση της αλήθειας 
αλλά και της ουσίας της επιστήμης.

Πατέρες και Ιεραποστολή

Ε. Βουλγαράκη

Στο μάθημα αυτό θα διερευνηθεί σε 
βάθος η Ορθόδοξη κατανόηση της 
ιεραποστολής, στις ποικίλες εκφάνσεις 
της, στο πλαίσιο του λόγου και του 
έργου των Πατέρων της Εκκλησίας.



Οι αιτήσεις των υποψηφίων 
μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται 
από 7 Σεπτεμβρίου έως 
30 Νοεμβρίου 2020 στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Γ’  Εξάμηνο

Θρησκεία, Δίκαιο και Πολιτική 
Φιλοσοφία

Χ. Βέντης

Στο μάθημα θα εξεταστούν οι 
σύγχρονες θεωρίες Ηθικής και 
Δικαίου καθώς και τα μοντέλα του 
κράτους δικαίου, της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας και της νέας αριστεράς, σε 
αναφορά προς τη θρησκευτική πίστη.

Μαρτυρία, Διακονία και Πολιτική

Ε. Βουλγαράκη

Η ιεραποστολή πραγματώνεται μέσα 
σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. 
Ποια είναι η σχέση μαρτυρίας και 
διακονίας, εκκλησίας και εξουσίας, 
ιεραποστολής και χρήματος; Θα 
εξεταστούν συγκεκριμένα ιστορικά 
παραδείγματα και θα ερευνηθεί 
η διατύπωση μιας θεωρίας και 
μεθοδολογίας της ιεραποστολής 
σε σχέση με την πολιτική, στο 
πλαίσιο της σύγχρονης παγκόσμιας 
πραγματικότητας και πέρα από τις 
δομές και τις παραδόσεις του δυτικού 
κόσμου.

Ταυτότητα και Ετερότητα στο Πλαίσιο 
της Θεολογίας

Χ. Βέντης και Ε. Βουλγαράκη

Στο μάθημα ερευνάται στη θεωρία 
και την πράξη η δυναμική της 
σχέσης θρησκευτικής ταυτότητας και 
ταυτότητας του Άλλου [ετερότητας] στο 
πλαίσιο της φιλοσοφίας της θρησκείας, 
της ιεραποστολικής θεολογίας, του 
διαλόγου και της αυτοσυνειδησίας των 
θρησκειών. Το μάθημα επικεντρώνεται 
στους σύγχρονους προβληματισμούς.

Δ’  Εξάμηνο

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας



“
Το 

Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη 

«Θρησκειολογία» 

του Tμήματος 

Κοινωνικής Θεολογίας και 

Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ είναι το 

μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Από το 

πρόγραμμα σπουδών, τους αρμόδιους, έως τους καθηγητές, 

είναι μια πολύ καλή ομάδα με οργάνωση και το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. 

Επιλέγοντας την θεματική ενότητα «Φιλοσοφία της Θρησκείας και Ιεραποστολική», μελετήσαμε 

τη σχέση της φιλοσοφίας με τη θρησκεία και την κοινωνία. Επίσης, ήρθαμε σε επαφή με 

ανθρώπους, που ζουν καθημερινά την ιεραποστολή και μας μίλησαν για τα βιώματα τους. 

Τέλος, διδάχθηκα τον τρόπο να ερευνώ στοιχεία ιεραποστολής με στόχο τη κατανόηση 

και τον σεβασμό της διαφορετικής αντίληψης κάθε θρησκείας. Ως τελειόφοιτος 

του μεταπτυχιακού, μπορώ να πω ότι η εμπειρία είναι μοναδική. Υπάρχει 

διάθεση για έρευνα και συνεργασία με τους καθηγητές και αυτό το 

καθιστά μοναδικό.

Β.Α.Π.

”

“
Στα 66 μου 

χρόνια, προερχόμενοσς 

από εντελώς διαφορετικό 

επιστημονικό αντικείμενο, την Τέχνη 

και Ιστορία της Τέχνης, στάθηκα εκστατικός 

με μεγάλη συγκίνηση και λαχτάρα να μάθω και να 

απολαύσω τα μαθήματα αυτού του μεταπτυχιακού! Τι πλούτος 

Φιλοσοφίας και Πατερικών κειμένων και εκκλησιαστικής ιστορίας και 

ιεραποστολικό ενδιαφέρον να γεμίσει η ψυχή, να σαγηνευτεί ο νους, 

να συγκλονιστεί το είναι μας. Ένα μεταπτυχιακό που θα πρότεινα σε 

όλους να κάνουν για να εμπλουτίσουν αρχικά το είναι τους και να 

βρουν απαντήσεις σε τόσα και τόσα ερωτήματα ζωής. 

Μ.Λ.Λ.

”

“
Το συγκεκριμένο ΠΜΣ το θεωρώ 

σημαντικό παράγοντα προσωπικής μου 

εξέλιξης. Εντύπωση μου έκανε η επιστημονική 

αρτιότητα των καθηγητών μου σε συνδιασμό με την 

προσήνεια και την αμεσότητα της συμπεριφοράς τους. 

Αφενός δηλαδή εμβαθύνουν επίμονα στο προς διερεύνηση 

αντικείμενο, αφετέρου δε δεν αποφαίνονται ex cathedra, με 

απώτερο σκοπό να επέλθει συχνά μια ζύμωση απόψεων 

καθηγητών-φοιτητών και τολμώ να πω να  εξελιχθούν 

αμφότερα τα  μέρη,

Γ.Μ.

”

Οι φοιτητές μας λένε :



“
Το ΠΜΣ 

Θρησκειολογίας, 

Θεματική ενότητα Φιλοσοφία της Θρησκείας 

και Ιεραποστολική, έγινε κυρίως διαδικτυακά 

στο διάστημα που παρακολούθησα και όχι διά 

ζώσης, που θα επέτρεπε να γνωρίσουμε από 

κοντά καθηγητές και συμφοιτητές. Ως ψυχολόγος 

ενδιαφέρθηκα για τον τρόπο που προσεγγίζει η 

θρησκεία τη διαφορετικότητα, και την έννοια της 

θέωσης

Β.Γ.

”

“
Έχοντας μια εμπειρία 18 περίπου ετών 

στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στη 

μέση εκπαίδευση, μπορώ να πω ότι αισθανόμουν «καλυμμένος» από 

όσα είχα συναντήσει στη φοιτητική μου πορεία, αλλά και στο προσωπικό 

διάβασμα που έκανα, προκειμένου να διδάσκω το μάθημα των Θρησκευτικών. Με 

την εισαγωγή, όμως, στην εκπαίδευση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών κατάλαβα ότι το 

μάθημα δεν μπορούσε να παραμένει ως είχε, γιατί η πορεία των πραγμάτων και της κοινωνίας 

θα το προσπερνούσε. Ούτε εγώ προσωπικά μπορούσα να  θεωρώ τον εαυτό μου επαρκή για τη 

διδασκαλία του νέου, πλέον, μαθήματος. Σίγουρα χρειαζόμουν κάτι παραπάνω. Άλλωστε η στασιμότητα 

δεν σημαίνει σταθερότητα, όπως πολλοί μπορεί να νομίζουν, αλλά εγκλωβισμό.  Θεώρησα, λοιπόν, ότι 

έπρεπε να ξεπεράσω παλαιά στερεότυπα για τη διδασκαλία, αλλά και να κάνω κάτι που θα προσφέρει στη 

δική μου προσωπική πορεία. Η παρακολούθηση ενός ΠΜΣ θα εξυπηρετούσε αυτές τις ανάγκες μου. Αυτό 

που με ενδιέφερε από τα φοιτητικά μου χρόνια ιδιαίτερα ως αντικείμενο ήταν η σχέση της Θεολογίας με τη 

Φιλοσοφία. Είδα ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο «Φιλοσοφία της Θρησκείας» διδασκόταν σε ένα ΠΜΣ μαζί 

με το μάθημα της Ιεραποστολικής. Το γιατί, το συνειδητοποίησα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης 

του ΠΜΣ, όταν διαπίστωσα ότι η Ιεραποστολική έχει άμεση συνάφεια με τους υπόλοιπους κλάδους της 

Θεολογίας κι όχι μόνο, και ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των δύο διδασκομένων αντικειμένων 

στο ΠΜΣ. Το ακολούθησα χωρίς δεύτερη σκέψη και τώρα που βρίσκομαι στο Δ´εξάμηνο του 

ΜΠΣ αισθάνομαι ότι έκανα μία πολύ καλή επιλογή. Με τους διδάσκοντες είχαμε άριστη 

συνεργασία, με βοήθησαν πάρα πολύ τα μαθήματα που έκαναν, οι εργασίες που μου 

ανατέθηκαν και η προοπτική που μου ανοίχτηκε για την περαιτέρω προσωπική 

μου πορεία. Τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τίποτε λιγότερο.

Β.Μ.

”



συνέχεια

της μέσης λύσης, στην ευκολία της χωρίς δημιουργική κρίση 

επανάληψης  κανόνων και φράσεων της Αγίας Γραφής. 

Την παραπάνω δημιουργική πνοή του προγράμματος κάνουν πράξη ο κ. Βέντης και 

η κ.Βουλγαράκη,  των οποίων το επιστημονικό κύρος καθιστούν περιττή κάθε δική μου 

αναφορά. 

Γιατί λοιπόν Φιλοσοφία της Θρησκείας και Ιεραποστολική; Γιατί ανοίγει στον 

επιστήμονα ένα παράθυρο από το οποίο μπορεί να δει τον χριστιανισμό με τα 

μάτια του κόσμου, αλλά και τον κόσμο με τα μάτια του χριστιανισμού. Γιατί 

δίνει στον επιστήμονα το υλικό ώστε να διαμορφώσει, αλλά και να 

επαναδιαμορφώνει ελεύθερα τη  δική του (θεολογική)  ματιά.

Θ.Π.

”

“
Γιατί το πρόγραμμα Φιλοσοφία της 

Θρησκείας και Ιεραποστολική είναι ενδιαφέρον;

Τι μπορεί να αποκομίσει από αυτό ένας θεολόγος που έχει 

ενδεχομένως αμιγώς θεολογικά ζητούμενα και τι μπορεί να αποκομίσει ένας 

επιστήμονας  των ανθρωπιστικών σπουδών μαθαίνοντας για την Ιεραποστολή στην 

Αφρική και στην Ασία; Τι κοινό μπορεί να έχει η Ιεραποστολή με τη Φιλοσοφία.;

Τα παραπάνω ερωτήματα με απασχόλησαν όταν υπέβαλα την αίτησή μου για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα της Θεολογικής Σχολής και μετά από ένα εξάμηνο φοίτησης  διαπίστωσα  το πόσο 

πολύπλευρες μπορούν να γίνουν  οι θεολογικές σπουδές για πολλούς, αλλά και για έναν ειδικό λόγο. 

Ο ειδικός λόγος είναι ότι η θεολογία μπορεί να καλλιεργεί τον στοχασμό και να επιτρέπει στον άνθρωπο 

να την περιεργάζεται  και να αναμετριέται  μαζί της. Του επιτρέπει να αξιοποιεί την κάθε εποχή για την  

επεξεργασία του φαινομένου θρησκεία και να στέκεται απέναντί της κριτικά. Η μελέτη της Φιλοσοφίας της 

Θρησκείας έδωσε σε εμένα, και θεωρώ σε κάθε θεολόγο, τη γνώση ότι η θρησκεία δεν είναι περίκλειστη  στα 

όρια ενός  εσωτερικού θρησκευτικού  γίγνεσθαι, αλλά ότι το θρησκευτικό και ειδικότερα το χριστιανικό 

φαινόμενο είναι αναπόφευκτα «διαθέσιμο» σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Αυτό ακριβώς δίνει και στον 

θεολόγο από την άλλη μεριά τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι μπορεί να διαλέγεται δημιουργικά τόσο  

με τον στοχασμό των Πατέρων της εκκλησίας, όσο και με τον στοχασμό ανθρώπων και συστημάτων 

που εμπνεύσθηκαν από το φαινόμενο «θρησκεία» και «χριστιανισμός». 

Ο παραπάνω τρόπος σκέψης, το δημιουργικό άνοιγμα δηλαδή στο διαφορετικό, είναι ένα 

από τα βασικά στοιχεία της Ιεραποστολικής  που είναι  ό,τι πιο σύγχρονο έχει να 

επιδείξει η χριστιανική θεολογία σήμερα. Η Ιεραποστολική είναι η  θεωρία ως 

πράξη σε πραγματικό τόπο και χρόνο, η ανάγκη  του να παίρνει  

κάποιος θέση απέναντι στα πράγματα και να μην 

στέκεται στην ασφάλεια του μέσου όρου και 



Αιτήσεις: 
7 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 

2020 
Πληροφορίες: 

https://mareligion.soctheol.uoa.gr/call15421_2020_21/
Τηλ. 30 694 630 3954, 210 727 5823, 5768, 5847.
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Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμα Σπουδών Θρησκειολογίας
Ειδίκευση: Θρησκειολογία

Θεματική Ενότητα:

Φιλοσοφία της Θρησκείας και Ιεραποστολική

Αιτήσεις:   
7 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020 

Πληροφορίες: 
https://mareligion.soctheol.uoa.gr/call15421_2020_21/

Τηλ. 30 694 630 3954, 210 727 5823, 5768, 5847.

Ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που είναι συνάμα ταξίδι στις εσχατιές τις γης και στη 
συνοριογραμμή της σύγχρονης αναζήτησης και ανθρώπινης σκέψης. Οι διδάσκοντες σε αυτό το 
μεταπτυχιακό, πιστεύουμε στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης με ζωντανή αλληλεπίδραση 

και δημιουργική, πρωτοποριακή εργασία. Πιστεύουμε ότι η αγάπη και η άριστη συνεργασία, η 
συμπληρωματικότητα των προσώπων και των ειδικοτήτων και το κέφι μας να δημιουργήσουμε κάτι 

πραγματικά καινούργιο αλλά και ουσιαστικό θα βγουν στο αποτέλεσμα, με τη δική σας ενεργή συμμετοχή.

Ήδη στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φιλοσοφίας 
της Θρησκείας και Ιεραποστολικής, μοναδικό στον Ορθόδοξο κόσμο, προσφέρεται 

στα ελληνικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
234 ώρες διδασκαλίας

120 πιστωτικές μονάδες
20 μόρια

Διπλωματική εργασία που οδηγεί σε Δίπλωμα Master of Arts στη Θρησκειολογία.

“Διαθέσιμο” σε 

κάθε σκεπτόμενο 

άνθρωπο!

Σημαντικός 

παράγοντας 

προσωπικής μου 

εξέλιξης.

Οι 
γνώμες 
των 

φοιτητών Πολύ καλή 

ομάδα, μοναδική 

εμπειρία, διάθεση 

για έρευνα.

Τους 

οφείλω ένα 

μεγάλο ευχαριστώ. 

Τίποτε λιγότερο.

Γεμίζει 

η ψυχή, 

συγκλονίζεται το 

είναι μας.

Ως ψυχολόγος 

ενδιαφέρθηκα για τον 

τρόπο που προσεγγίζει 

η θρησκεία τη 

διαφορετικότητα.


