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Εγχειρίδια και Ύλη Μαθηµάτων καθηγητή 
 κ. Παναγιώτη Σκαλτσή  
(Εξετάσεις Ιουνίου 2021) 

Υποχρεωτικά 

Στ’ Εξάµηνο: Οµιλητική [607]: 

• Από το καινούργιο βιβλίο της κας Δήµητρας Κούκουρα: «Το 

κήρυγµα της Εκκλησίας και η 

διαµόρφωσή του. Οµιλία. Λόγος», Εκδ. Μπαρµπουνάκη 

Θεσσσαλονίκη 2019, σελ. 13-334. 

• Τα Οµιλητικά κείµενα που παρεµβάλλονται θα χρειαστεί οι 

φοιτητές να τα αναγνώσουν, ώστε να µπορούν να κατανοούν 

τα υφολογικά στοιχεία που επισηµαίνονται. (Β'Κλήµεντος 

Ρώµης Β'προς Κορινθίους, Μελίτωνος Σάρδεων Περί Πασχα, 

Ιωαννου του Χρυσοστοµου Εις το  Πάσχα).  

• «Κράσις ποτού τε και λόγου Ευχαριστία κέκληται» Η τράπεζα 

του Λόγου στη θεία Λειτουργία. (Άρθρο του Καθ. κ. Παναγιώτη 

Σκαλτσή αναρτηµένο στο elearning και στην προσωπική του 

ιστοσελίδα, θέση Αρχείο, κείµενο 13. Για το κατέβασµα των 

αρχείων ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο: 

http://users.auth.gr/pskaltsi/Arxeio.htm).). 

• Powerpoints µαθηµάτων Οµιλητικής. ( Είναι αναρτηµένα στο 

elearning και στη θέση Αρχείο της ιστοσελίδας του καθηγητή, 

θέση Αρχείο, αριθµός κειµένου 14. Για το κατέβασµα των 

αρχείων ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο: 

http://users.auth.gr/pskaltsi/Arxeio.htm). 

• Υλικό του υποψηφίου Διδάκτορα π. Δηµητρίου Μπίκα. ( Είναι 

αναρτηµένα στο elearning και στη θέση Αρχείο της ιστοσελίδας 
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του καθηγητή, θέση Αρχείο, αριθµός κειµένου 15. Για το 

κατέβασµα των αρχείων ακολουθήστε τον παρακάτω 

ηλεκτρονικό σύνδεσµο: http://users.auth.gr/pskaltsi/Arxeio.htm). 

 

 

 

Α’ Εξάµηνο: Εισαγωγή στη σπουδή και τη µεθοδολογία της 

Θεολογίας [106] (Τον Ιούνιο θα το δώσουν ΜΟΝΟ όσοι είναι επί 

Πτυχίω): 

• Από το βιβλίο Δήµητρας Κούκουρα, «Η σπουδή στη Θεολογία», 

Εκδ. Μπαρµπουνάκη, θεσσαλονίκη 2016, όλο το Α΄Μέρος σελ. 

13-168 και από το Β'µέρος "Τό µηνυµα της Αγίας και Μεγάλης 

Συνόδου" (τις κύριες θέσεις) σελ. 171-178. 

• Powerpoints µαθήµατος. ( Είναι αναρτηµένα στο elearning και 

στη θέση Αρχείο της ιστοσελίδας του καθηγητή, θέση Αρχείο, 

αριθµός κειµένου 11. Για το κατέβασµα των αρχείων 

ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο: 

http://users.auth.gr/pskaltsi/Arxeio.htm).  

 

Ε' Εξάµηνο: Λειτουργική [503] (Τον Ιούνιο θα το δώσουν ΜΟΝΟ 

όσοι είναι επί Πτυχίω): 

• «Θέµατα Χριστιανικής Λατρείας», ολόκληρο, επιµέλεια  

Παναγιώτη Σκαλτσή.  

Οι φοιτητές θα το προµηθευθούν από το φωτοτυπικό εργαστήρι 

«Γραφίς», Κων/νου Μελενίκου 5. 

• Τα φυλλάδια που δίδονταν στο µάθηµα. Υπάρχουν και στην 
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ιστοσελίδα του καθηγητή κ. Π. Ι. Σκαλτσή (θέση Αρχείο,  

αριθµός κειµένων 2, 3 και 5, Για το κατέβασµα των αρχείων 

ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο: 

http://users.auth.gr/pskaltsi/Arxeio.htm). 

• Το κείµενο για τη θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του 

Χρυσοστόµου, Θεσσαλονίκη 1995. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του 

καθηγητή κ. Π. Ι. Σκαλτσή (θέση Αρχείο της ιστοσελίδας του 

καθηγητή, αριθµός κειµένου 4, Για το κατέβασµα του αρχείου 

ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο: 

http://users.auth.gr/pskaltsi/Arxeio.htm). 

• «Ιερουργοί και Φιλοθεάµονες». Κεφάλαια Ιστορίας και 

Θεολογίας της Λατρείας, Θεσσαλονίκη 2014, εκδ. Δέσποινα 

Κυριακίδη, Παναγίας Δεξιάς 7, µόνο τις σελ. : 115-153, 401-430, 

491-504, 639-663, 735-784. 

• Powerpoints µαθήµατος. ( Είναι αναρτηµένα στο elearning και 

στη θέση Αρχείο της ιστοσελίδας του καθηγητή, θέση Αρχείο, 

αριθµός κειµένου 12. Για το κατέβασµα των αρχείων 

ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο: 

http://users.auth.gr/pskaltsi/Arxeio.htm). 

• Λειτουργική Ορολογία, επιµ. π. Δηµητρίου Μπίκα (θέση Αρχείο 

της ιστοσελίδας του καθηγητή, αριθµός 10, Για το κατέβασµα 

του αρχεου ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό 

σύνδεσµο: http://users.auth.gr/pskaltsi/Arxeio.htm). 

       

Επιλεγόµενα Χειµερινού Εξαµήνου 

β) Θεία Λατρεία και Οικολογία [2042] (Τον Ιούνιο θα το δώσουν 

ΜΟΝΟ όσοι είναι επί Πτυχίω): 
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• Από το βιβλίο του κ. Π. I. Σκαλτσή, «Εις καιρούς και ενιαυτούς». 

Η Ίνδικτος ως απαρχή ενιαύσιος και εορτή της οικολογίας, εκδ. 

Δέσποινα Κυριακίδη, Παναγίας Δεξιάς 7, σελ. 13-65 και 69-70, 

88-96, 116-122,124-128, 179-184. 

• «Η αρχή της Ινδίκτου στο Οικουµενικό Πατριαρχείο». (Άρθρο 

του Καθ. κ. Παναγιώτη Σκαλτσή αναρτηµένο στο elearning. 

Υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Καθηγητή, θέση Αρχείο, 

αριθµός κειµένου 9. Για το κατέβασµα των αρχείων 

ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο: 

http://users.auth.gr/pskaltsi/Arxeio.htm). 

• Σηµειώσεις που δίδει ο διδάσκων Δρ. Θεολογίας π. Γεώργιος 

Χειλάς. 

Επιλεγόµενα Εαρινού Εξαµήνουυ 

α) Ύµνος, µέλος και εικόνα στη Λειτουργική µας παράδοση 

[2188]: 

• Θέµατα Υµνολογίας, επιµέλεια Παναγιώτη Σκαλτσή, σελ. 2-14, 

21-24, 38-47, 66-70, 75-81, 90-153, 242-291- 305-313. Οι φοιτητές θα 

το προµηθευτούν από το φωτοτυπικό εργαστήρι «Γραφίς», 

Κων/νου Μελενίκου 5. 

• Το βιβλίο του κ. Παναγιώτης Σκαλτσή, «Μυσταγωγία εστί τα 

τελούµενα». Ερµηνευτικά Υποµνήµατα της θείας Λειτουργίας 

κατά τον 19ο αι., εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Παναγίας Δεξιάς 7, 

Θεσσαλονίκη 2021. (Οι φοιτητές δεν θα διαβάσουν κάτι από 

εδώ). 

• Το βιβλίο του π. Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, µοναχού, 

Αγιορετικά Υµνολογικά Θέµατα. Δίδεται από τις εκδόσεις 
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Δέσποινα Κυριακίδη, Παναγίας Δεξιάς 7 (Οι φοιτητές που 

πήραν αυτό το βιβλίο δεν θα διαβάσουν κάτι από εδώ). 

• Σηµειώσεις του κ. Αντώνη Κωνσταντινίδη τις οποίες µπορείτε 

να κατεβάσετε ακολουθώντας τον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσµο: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QtxRB00hhWSFiWckNvs

KzeEmos_WgRSD?usp=sharing. 

 

β) Αδιάλειπτη Λατρεία και Ψαλτήριο [2089]. (Θα το εξετάσει ο 

διδάσκων π. Γεώργιος Χειλάς): 

• Το βιβλίο του Πναναγιώτη Σκαλτσή: «Ως είναι την ευχήν 

άπαυστον». Η ακολουθία των δώδεκα ψαλµών, σελ. 11-37, 39-51, 

69-70, 119-122, 228-236. 

• Σηµειώσεις που δίδει ο διδάσκων Δρ. Θεολογίας π. Γεώργιος 

Χειλάς. 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξετάσεις θα γίνουν εξ αποστάσεως τις 

µέρες και ώρες που αναγράφονται στο πρόγραµµα, διά µέσου της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας zoom. Περισσότερες λεπτοµέρεις θα 

ανακοινωθούν το συντοµότερο. Παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόµενοι φοιτητές να παρακολουθούν τις σχετικές 

ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 


