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Ἀθήνα, 3 Ἰανουαρίου 2023 

 

Δελτίο Τύπου 

 
Ἐξεδόθη τὸ νέο τεῦχος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Θεολογία (τόμος 93ος, τεῦχος 3ον, Ἰανουάριος-
Μάρτιος 2022), μὲ τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνεται τὸ ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ 
Θεολογία στὸ θέμα: «Ἐλευθερία», ποὺ ἐκτάθηκε σὲ τρία συνολικὰ τεύχη. 

Συγκεκριμένα, ὡς πρῶτο ἄρθρο δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ π. Juan-Luis 
Caballero, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Universidad de Navarra, μὲ 
θέμα: “Freedom and dependence in the Pauline writings. 
A theological approach according to Colossians and 
Ephesians”. Ἕπεται τὸ ἄρθρο τῆς Σταυρούλας 
Τσιπλάκου, Ἀναπλ. Καθηγήτριας καὶ Κοσμήτειρας τῆς 
Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ 
Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, ὑπὸ τὸν τίτλο: 
«Ἐλευθερία καὶ γλῶσσα;». Ἀκολούθως δημοσιεύεται τὸ 
ἄρθρο τοῦ Ἐπίκ. Καθηγητοῦ Πολιτικῆς Ἱστορίας τῆς 
Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων Νίκου Τόμπρου μὲ 
τίτλο: «Τὰ πρῶτα πολιτειακὰ κείμενα τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης καὶ ὁ ὅρος ἐλευθερία». 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Γεώργιος Παρασκευιώτης, Ἐπίκ. 
Καθηγητὴς Λατινικῆς Φιλολογίας τοῦ Τμήματος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ 
Δ.Π.Θ., πραγματεύεται τὸ θέμα: «Ἡ recusatio ὡς μέθοδος ἄσκησης τοῦ δικαιώ-
ματος τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης στὸν Βεργίλιο καὶ τὸν Ὁράτιο». Ἕπεται τὸ ἄρθρο 
τῆς Ἑλένης Κακλαμάνου, Ἐπίκ. Καθηγήτριας τοῦ Τμήματος Φιλοσοφικῶν καὶ 
Κοινωνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἐλευθερία καὶ 
ἐκπαίδευση τῶν φυλάκων στὴν πλατωνικὴ Πολιτεία». Ἀκολούθως δημοσιεύεται 
ἡ μελέτη τοῦ π. Dario Chiapetti, δρ. Θεολογίας τῆς Facoltà Theologica dell’Italia 
Centrale, μὲ θέμα: «Ὁ Πατέρας, ἡ ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ. Μία (συνθετική) ἀνάγνωση 
τῆς σκέψεως τοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα». 

Τὸ ἑπόμενο ἄρθρο τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ δρ. Ἀναστασίου Μαρᾶ, 
διδάσκοντος στὴν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καὶ μέλους Σ.Ε.Π. 
τοῦ Ε.Α.Π., ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ συμβολὴ τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-1779) 
στὴν προετοιμασία τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐλευθερία» καὶ ἕπεται ἡ μελέτη τοῦ δρ. 
Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Διονυσίου Κακαλέτρη μὲ θέμα: «Θεωρήσεις καὶ 
ἀναθεωρήσεις τῆς ἔννοιας τῆς ἐλευθερίας στὴν Πατερικὴ Παράδοση». 
Ἀκολούθως δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τοῦ δρ. Ἀνδρέα Τίφα, Λέκτορος τοῦ Τμήματος 
Ἐπιστημῶν Ἀγωγῆς τοῦ Larnaca College, ὑπὸ τὸν τίτλο: «Βιοηθικὴ καὶ ἐλευθερία: 

 

 



 

 

ἡ ἔννοια τῆς αὐτoνομίας». Τέλος, ἡ Παρασκευὴ Ζαχαριᾶ, ὑπ. διδάκτωρ 
Φιλοσοφίας τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας, Θεολογίας καὶ Θρησκευτικῶν Σπουδῶν 
τοῦ Πανεπιστημίου Radboud, πραγματεύεται τὸ θέμα: «Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας 
στὸ ἔργο τοῦ Βλαδίμηρου Σολοβιόφ (1853-1900)». 

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» δημο-
σιεύεται ἡ μελέτη τοῦ Ἀλέκου Παπαδόπουλου, διδάκτορος Οἰκονομικῆς 
Ἐπιστήμης τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὸν τίτλο: «Τὸ 
φάντασμα τῆς ἐλευθερίας στὴν οἰκονομικὴ ἐπιστήμη». 

Τὸ ἀφιέρωμα στὴν ἐλευθερία ὁλοκληρώνεται μὲ τά «Ἐπιλεγόμενα» τοῦ 
Διευθυντοῦ Συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα μὲ θέμα: 
«“Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι”. Ἡ ἐλευθερία καὶ ὁ Ἄ(ἄ)λλος». 

Ἐν συνεχείᾳ, στὴ στήλη “In Memoriam” δημοσιεύεται ἀπὸ τὸν Κων-
σταντῖνο Μπελέζο, Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., κείμενο μὲ 
τίτλο: «Ὁμότιμος Καθηγητὴς Γεώργιος Ἀντ. Γαλίτης (1926-2022)», λόγῳ τῆς 
ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ. 

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, 4 (2022)] θὰ εἶναι ποικίλης ὕλης μὲ 
ἄρθρα θεολογικοῦ κυρίως –ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ–ἐνδιαφέροντος 
καὶ θὰ κυκλοφορηθεῖ τὸν προσεχῆ Μάρτιο τοῦ 2023, ἐνῶ τὸ μεθεπόμενο [94, 1 
(2023)] θὰ εἶναι ἀφιερωμένο στὸ θέμα: «Διάχυτη νέα θρησκευτικότητα» καὶ θὰ 
ἐκδοθεῖ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2023. 

 


