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Ἀθήνα, 5 Ἰουλίου 2022 

 

Δελτίο Τύπου 
Ἐξεδόθη τὸ νέο τεῦχος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Θεολογία (τόμος 93ος, τεῦχος 1ον, Ἰανουάριος-
Μάρτιος 2022), μὲ τὸ ὁποῖο συνεχίζεται τὸ ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία 
στὸ θέμα: «Ἐλευθερία». 

Συγκεκριμένα ὡς πρῶτο ἄρθρο δημοσιεύεται ἡ ὁμιλία τοῦ Βλασίου Φειδᾶ, 
Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα: «Ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ οἱ ἰδεολογικὲς ζυμώσεις τοῦ 
Γένους». Ἕπεται ἡ μελέτη τοῦ Καθηγητοῦ Ἀρχαίας 
Ἑλληνικῆς καὶ Βυζαντινῆς Φιλοσοφίας τοῦ 
Πανεπιστημίου Πατρῶν Χρήστου Τερέζη ὑπὸ τὸν τίτλο: 
«Ἡ Ἠθικὴ Ἐλευθερία ὡς γόνιμη προβολὴ τοῦ 
ἀνθρωπίνου αὐτεξουσίου κατὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο». 
Ἀκολούθως δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τοῦ Καθηγητοῦ 
Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Δ.Π.Θ. Νικολάου 
Μαυρέλου μὲ τίτλο: «Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος ὁ ἐξ 
Ἀπορρήτων καὶ ὁ γιός του Νικόλαος μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ 
Δύσεως: ἡ πολιτισμικὴ ταυτότητα καὶ ἡ ἔννοια τῆς 
ἐλευθερίας στὴν ἐποχὴ καὶ τὸ ἔργο τους». 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μιχάλης Μαριόρας, Ἀναπλ. 
Καθηγητὴς Ἱστορίας Θρησκευμάτων τοῦ Ε.Κ.Π.Α., πραγματεύεται τὸ θέμα: 
«Ὄψεις ἐλευθερίας στὸ Κοράνιο: ἀφετηρίες γιὰ μία ἀναθεώρηση». Ἕπεται τὸ 
ἄρθρο τοῦ Πολυδώρου Γκοράνη, Ἐπικ. Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς καὶ Μεσαιωνικῆς 
Νοτιοσλαβικῆς Γραμματείας τοῦ Ε.Κ.Π.Α., ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ὁ Πέταρ Κότσιτς καὶ ἡ 
πρόσληψη τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου στὰ δυτικὰ Βαλκάνια τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ 
αἰῶνα». Ἀκολούθως δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ Μιχαὴλ Θεοδοσιάδη, δρ. 
Πολιτικῆς Θεωρίας καὶ Ἱστορίας τῶν Πολιτικῶν τοῦ Goldsmiths, University of 
London, μὲ θέμα: «Ἡ βαθειὰ ἀνθρωποκεντρικότητα τῆς λαϊκῆς εὐκοσμίας καὶ ἡ 
ἐλευθερία ὡς κάθαρση: ἀπὸ τὴν Ἀριστοτελικὴ σκέψη καὶ τὴν ἀρχαία τραγωδία 
στὴχριστιανικὴ ἀγάπη καὶ ἀπὸ τὴ Simone Weil στὸν Martin Luther King τὸν 
νεώτερο». 

Τὸ ἑπόμενο ἄρθρο τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ δρ. Φιλοσοφίας τοῦ Α.Π.Θ. Ἠλία 
Βαβούρα ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ὑπάρχει ἐλευθερία στὸν Machiavelli; Τὸ ἀδιέξοδο τῆς 
νεωτερικότητας ἐνώπιον τῆς κλασικῆς σκέψεως» καὶ ἕπεται ἡ μελέτη τοῦ δρ. 
Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. Ἀχιλλέα Δελλόπουλου μὲ θέμα: «Ἡ ἐλευθερία στὴ στωικὴ 
φιλοσοφία». Τέλος δημοσιεύεται ἡ ἐργασία τῆς Νίκης Χασάπη, MSc Θεολογίας 

 

 



 

 

τοῦ Ε.Α.Π., ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἐλευθερία καὶ πρόσωπο στὸν Μεγάλο Ἱεροεξεταστὴ 
τοῦ Φ. Ντοστογιέφσκι ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ὀρθόδοξης ἀνθρωπολογίας». 

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» 
δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ Γεωργίου Μαντζαρίδη, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ δημιουργικότητα τοῦ 
ἀνθρώπου». 

Τὸ τεῦχος ὁλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στῆλες του, στὶς 
ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στον ὀρθόδοξο 
καὶ διαχριστιανικὸ κόσμο, ἤτοι τά «Θεολογικὰ Χρονικά» ποὺ περιλαμβάνουν 
ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ γεγονότα, τά «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα» στὰ 
ὁποῖα γίνεται ἐπισκόπηση διεθνῶν ἐπιστημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, τό 
«Βιβλιοστάσιον» ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες καὶ παρουσιάσεις βιβλίων 
καὶ τό «Ἐπιστημονικὸν Ἀναλόγιον» στὸ ὁποῖο καταγράφονται βιβλιογραφικὰ οἱ 
πρόσφατες θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκδόσεις. 

Τὸ ἑπόμενο τεῦχος τῆς Θεολογίας [93, 2 (2022)] θὰ εἶναι ποικίλης ὕλης μὲ 
ἄρθρα θεολογικοῦ κυρίως –ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος, 
ἐνῶ τὸ μεθεπόμενο θὰ εἶναι τὸ τρίτο τεῦχος, μὲ τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνεται τὸ 
ἐκτενὲς ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ στὴν ἐλευθερία. 


