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Ο Ιωάλλεο Λίιεο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1976 όπνπ θαη πεξάηωζε ηηο 

εγθύθιηεο ζπνπδέο ηνπ. Σν 1994 εηζήρζε ζην Σκήκα Θενινγίαο ηεο Θενινγηθήο 

ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν 1998 έγηλε πηπρηνύρνο ηεο Θενινγίαο 

θαη ην ίδην έηνο εληάρζεθε ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ ίδηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνύ Σκήκαηνο, ζηνλ Σνκέα Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο. Σν 

1999 θέξδηζε θαηόπηλ εμεηάζεωλ ππνηξνθία ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ 

γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο κε ζθνπό ηελ απόθηεζε κεηαπηπρηαθνύ θαη 

δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ. Σν 2002 έγηλε θάηνρνο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο (Master) 

ηεο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο θαη ην 2007 αλαγνξεύζεθε δηδάθηνξαο 

ηεο Θενινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. ηηο 22 Ινπλίνπ 

2011 εθιέρηεθε Λέθηνξαο ηεο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ζηελ Αλωηάηε 

Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Ηξαθιείνπ Κξήηεο. ηηο 7 Ιαλνπαξίνπ 2013 δεκνζηεύζεθε 

ην Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνύ ηνπ θαη ζηηο 16 Ιαλνπαξίνπ 2013 νξθίζηεθε επηζήκωο θαη 

αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ. Από ην 2003 ωο ην 2007 ππεξέηεζε ωο Θενιόγνο 

Καζεγεηήο ζηε Γεκόζηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (θαη ζηε Γεληθή θαη ζηελ 

Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε) θαη από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2007 δίδαμε ζηελ Αλωηάηε 

Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ωο απεζπαζκέλνο δηδάθηνξαο 

εθπαηδεπηηθόο, ην κάζεκα ηεο Δογμαηικήρ και Σςμβολικήρ Θεολογίαρ θαη ωο 

εληεηαικέλνο Καζεγεηήο ηα καζήκαηα Ειζαγωγήρ ζηην Παλαιά Διαθήκη, Επμηνείαρ 

Κειμένος Παλαιάρ Διαθήκηρ θαη Ειζαγωγήρ ζηην Παιδαγωγική.      

Οη κειέηεο ηνπ, νη νπνίεο αζρνινύληαη α) κε ηε δηαηύπωζε θαη ην πεξηερόκελν 

ηνπ ρξηζηηαληθνύ δόγκαηνο από ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο β) κε ηελ παξνπζία ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζηε ζενινγηθή γξακκαηεία ηνπ Βπδαληίνπ θαη γ) κε 

ηελ πνίεζε ηνπ Αιεμαλδξηλνύ πνηεηή Κωλζηαληίλνπ Καβάθε είλαη δεκνζηεπκέλεο ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, 

ζενινγηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, είηε ωο εηζεγεηήο είηε ωο κέινο. Άξζξα 

ηνπ ζρεηηθά κε ζέκαηα ζενινγίαο, θηινζνθίαο θαη εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάηωλ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ζε εθθιεζηαζηηθά πεξηνδηθά θαζώο θαη ζηνλ εκεξήζην ηύπν.  

Παξάιιεια πξαγκαηνπνίεζε καθξνρξόληεο ζπνπδέο δεθαηεζζάξωλ εηώλ 

κνπζηθήο, αξκνλίνπ, πηάλνπ θαη ζεωξίαο (Απμονίαρ θαη Ανηίζηιξηρ) ζην Γεκνηηθό 



Ωδείν Θεζζαινλίθεο, από όπνπ έιαβε δύν πηπρία. Σν 1995 έγηλε θάηνρνο ηνπ 

πηπρίνπ Δηδηθνύ Απμονίαρ θαη ην 1998 θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ Δηδηθνύ Ανηίζηιξηρ ηνπ 

ίδηνπ Ωδείνπ. Καηά ηα έηε 1995 – 1997 δηδάρζεθε καζήκαηα δξακαηηθήο ηέρλεο από 

ηνλ αείκλεζην εζνπνηό ηνπ Κξαηηθνύ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο Γεκήηξε Καξέιιε, 

ζην Νεανικό Σηαςποδπόμι ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζπλεξγάζηεθε ζε πνιιέο 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.     

Δίλαη πηπρηνύρνο ηεο Αγγιηθήο θαη ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο. 

Δπίζεο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παγθξεηίνπ πλδέζκνπ 

Θενιόγωλ, ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλωζεο 

«Φηινμελία» ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο, ωο εθπξόζωπνο ηεο Αλωηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο 

Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ 

Μειέηεο Οξζνδόμνπ Πνιηηηζκνύ ζηα Έμω Λαθώληα Αγίνπ Νηθνιάνπ, κέινο ηεο 

Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ραδηνθωληθνύ ηαζκνύ ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο, 

όπνπ επηκειείηαη θαη παξνπζηάδεη ηε ξαδηνθωληθή εθπνκπή Τύπορ και Υπογπαμμόρ. 

ηελ ηειεόξαζε παξνπζηάδεη ηελ εθπνκπή Οπθόδοξορ Λόγορ ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ ΚξήηεTV, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν εβαζκηώηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Κξήηεο 

θ.θ. Ειπηναίορ. 


