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2η Πανελλήνια Συνάντηςη Θεολόγων 

9 – 11 Νοεμβρίου 2018 

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρςουλινών 

 (Ψυχάρη 10, Ν. Ψυχικό) 

Αθήνα 

“Η Ορθόδοξη θεολογία μέςα ςτη νεωτερική πολιτική θεωρία και 

πράξη” 

 

Η ςυνεχιηόμενθ ςυηιτθςθ για το μάκθμα των Θρθςκευτικών εμπεριζχει πολφ 

ευρφτερα ερωτιματα που αφοροφν το ρόλο του κεολόγου εκπαιδευτικοφ, τθ 

λειτουργία του ςχολείου και τελικά τθ κζςθ τθσ Ορκόδοξθσ κεολογίασ ωσ ζλλογθσ 

ζκφραςθσ τθσ πραγματικότθτασ τθσ εκκλθςιαςτικισ ηωισ ςε μια οργανωμζνθ 

κοινωνία που ζχει τισ δικζσ τθσ προτεραιότθτεσ και αγωνίεσ ςιμερα και είναι πολφ 

διαφορετικζσ ςε ςχζςθ με το παρελκόν. Ο ρόλοσ τθσ κεολογίασ ςε μια νεωτερικι 

πολιτικι και κοινωνικι πραγματικότθτα δεν μπορεί να εξαντλείται ςτθν 

εξιδανικευτικι ρθτορικι τθσ «ςυναλλθλίασ» Εκκλθςίασ και Πολιτείασ, όταν από τθ 

μια θ ςφγχρονθ Δθμοκρατία δεν κζλει να κακορίηεται με ςυγκεκριμζνεσ 

κρθςκευτικζσ διαφορζσ, επικαλείται τα ατομικά δικαιώματα, τθν ουδετεροκρθςκία 

κλπ, ενώ από τθν άλλθ θ ςφγχρονθ παγκόςμια κοινωνικοοικονομικι 

πραγματικότθτα (εντεινόμενθ ανιςότθτα, διαφκορά ςτθν πολιτικι, πόλεμοι και 

περιβαλλοντικι καταςτροφι) διαβρώνει ςτθν πράξθ τθ δθμοκρατία των λζξεων και 

των τφπων. Η αντιμετώπιςθ τθσ μετανάςτευςθσ είναι μικρό μόνο δείγμα αυτισ τθσ 

αντίφαςθσ. Η Εκκλθςία και θ κεολογία ζχουν λόγο για τθν ςφγχρονθ πολιτικι 

πραγματικότθτα ι αρκοφνται ςτθ διάςωςθ «μεριδίου» εξουςίασ μζςα από τθν 

οποία κα διαβουκολοφν το απομονωμζνο δικό τουσ κοινό; Αυτόσ πρζπει να είναι ο 

ρόλοσ του κεολόγου ι θ διαφφλαξθ του προφθτικοφ διακονιματοσ που 

απευκφνεται ςτο ςφνολο τθσ κοινωνίασ; Κι αυτόσ ο προφθτικόσ λόγοσ είναι μάκθμα 

κεωρθτικοφ διδακτιςμοφ ι πράξθ και παράδειγμα; Σο μάκθμα των Θρθςκευτικών 

με τθ ςφγχρονθ μορφι και τεχνικι του δεν κα διαμορφωκεί ανάλογα; Αυτά τα 

ερωτιματα κα ςυηθτθκοφν ςτθν εφετινι 2θ Πανελλινια υνάντθςθ Θεολόγων που 

διοργανώνει ο ΚΑΙΡΟ 9-11 Νοεμβρίου με αναγνωριςμζνουσ Ζλλθνεσ και ξζνουσ 

διανοθτζσ και πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ αλλά και νζουσ μαηί με πεπειραμζνουσ 

ςυναδζλφουσ τθσ τάξθσ ςτθ δθμιουργία παιδαγωγικών εργαςτθρίων. Η ςυμμετοχι 

ςτο πλοφςιο μα και απαιτθτικό αυτό ςυνεδριακό πρόγραμμα πιςτοποιείται με 

χοριγθςθ βεβαίωςθσ ςυμμετοχισ ςτο τζλοσ των εργαςιών. 
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Γενικι ςυμμετοχι: Προεγγραφζσ (μζχρι 31 Οκτωβρίου) 20€ 

                              Εγγραφζσ (θμζρεσ ςυνεδρίου) 30€ 

Νζοι/εσ αδιόριςτοι/εσ κεολόγοι, νζοι/εσ ερευνθτζσ/τριεσ, φοιτθτζσ/τριεσ 

Προεγγραφζσ (μζχρι 31 Οκτωβρίου) 12 Ευρώ 

Εγγραφζσ (θμζρεσ ςυνεδρίου) 20€ 

 

Οι προεγγραφζσ γίνονται με κατάκεςθ χρθμάτων ςτον λογαριαςμό ςτθν οποία κα 

πρζπει να φαίνεται το όνομα και επώνυμο κατακζτθ.  

ΑLPHA BANK  

IBAN: GR4901402140214002310004435 

 (Δικαιοφχοι: ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΝΣ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡ., ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡ.) 

Όςοι και όςεσ προεγγραφοφν αποςτζλλουν ςτθν θλεκτρ. Διεφκυνςθ 

kairos.theologoi@gmail.com ειδοποίθςθ είτε με ςαρωμζνο αντίγραφο κατάκεςθσ ι 

με το όνομα και τον αρικμό κατακετθρίου, για να δθλώςουν τθν προεγγραφι και 

αποκτοφν το δικαίωμα κατά προτεραιότθτα διλωςθσ των βιωματικών εργαςτθρίων 

(μζχρι 2/11) ςε αυτό τον ςφνδεςμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBCfvQekCt0a3Sc_ZEniNUy0uG5Fa

fbWU2UFja00-oq4v6w/viewform?c=0&w=1 

 

 

Οι εγγραφζσ αρχίηουν από 6 επτεμβρίου 2018 

 

Ακολουκοφν το ακριβζσ πρόγραμμα, οδθγίεσ εγγραφισ/θλεκτρονικι διλωςθσ 

εργαςτθρίων, οι περιγραφζσ των παιδαγωγικών εργαςτθρίων και οδθγίεσ 

μετάβαςθσ ςτον χώρο του ςυνεδρίου. 

 

Περιςςότερα: http://www.kairosnet.gr/ 

Email: kairos.theologoi@gmail.com 

 

 

 

Οργάνωςθ: Πανελλινιοσ Θεολογικόσ φνδεςμοσ ΚΑΙΡΟ 

 

  

mailto:kairos.theologoi@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBCfvQekCt0a3Sc_ZEniNUy0uG5FafbWU2UFja00-oq4v6w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBCfvQekCt0a3Sc_ZEniNUy0uG5FafbWU2UFja00-oq4v6w/viewform?c=0&w=1
http://www.kairosnet.gr/
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΑΙΡΟ 

για την αναβάθμιςη τησ θρηςκευτικήσ εκπαίδευςησ 

 

2η Πανελλήνια Συνάντηςη Θεολόγων 

9 Νοεμβρίου – 11 Νοεμβρίου 2018 

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρςουλινών (Ψυχάρη 10, Ν. Ψυχικό) 

Αθήνα         

 

Η Ορθόδοξη θεολογία μέςα ςτη νεωτερική 

πολιτική θεωρία και πράξη 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 9/11/2018 

 

4.00-5.00 εγγραφζσ 

5.00-5.30 Χαιρετιςμοί 

5.30-6.15  Κεντρικι ειςιγθςθ 

Ποιοσ ο ρόλοσ τθσ Ορκόδοξθσ κεολογίασ ςε μια κοινωνία που εξ οριςμοφ δεν 

είναι Ορκόδοξθ; (Αγγλικά) Ομιλθτισ Assaad Elias Kattan, κακθγθτισ Ορκόδοξθσ 

κεολογίασ Παν/μίου Münster 

 

7.00-8.00 Ορκόδοξθ Εκκλθςία μετά τον Εκνικορομαντιςμό (ηθτιματα 

δθμοκρατίασ, εκκοςμίκευςθσ, ατομικών δικαιωμάτων, μετανάςτευςθσ) 

 

1. Η πατερικι και βυηαντινι κεολογικι ςκζψθ: χριςιμθ ι ξεπεραςμζνθ ςτθ 

νεωτερικι δθμοκρατία; 

Δθμιτριοσ Ν. Μόςχοσ, αναπ. κακθγθτισ Γενικισ Εκκλθςιαςτικισ Ιςτορίασ τμ. 

Θεολογίασ, ΕΚΠΑ 

2. Η φιλοξενία ωσ αίτθμα αδφνατο: μια χριςτιανικι απόκριςθ 

π. Ευάγγελοσ Γκανάσ, Θεολόγοσ, εφθμζριοσ Ι. Ν. Οςίου Μελετίου επολίων 

3. Η Ορκοδοξία ςτο Δικαςτιριο: Κράτθ με ορκόδοξεσ πλειοψθφίεσ και 

κρθςκευτικι ελευκερία ςτο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων  

Ζφθ Φωκά, Δρ. Πολιτικισ Κοινωνιολογίασ, Ερευνιτρια ςτο Ελλθνικό Κδρυμα 

Ευρωπαϊκισ & Εξωτερικισ Πολιτικισ (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

8.00-8.30 υηιτθςθ 

 

ΑΒΒΑΣΟ 10/11/2018 

 

9.30-10.30 υνζλευςθ μελών ΚΑΙΡΟΤ 

10.30-11.30 Ορκόδοξθ κεολογία και ο οριςμόσ του πολιτικά και 

κοινωνικά «προοδευτικοφ» 
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1. Ορκοδοξίεσ, Δθμοκρατία και Θρθςκευτικό Πεδίο. Από το ςυμβολικό 

αφιγθμα τθσ ουτοπίασ ςτθν κοινωνικι αλλθλόδραςθ τθσ ορκολογικισ 

επιλογισ, 

Πολφκαρποσ Καραμοφηθσ, αναπ. κακθγθτισ Κοινωνιολογίασ τθσ Θρθςκείασ, 

τμ. Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Παν/μιο Αιγαίου 

2. Δθμοκρατικοί κεςμοί, διαφκορά, πελατειακζσ ςχζςεισ – ο αμφίςθμοσ 

ρόλοσ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ (προςωρινόσ τίτλοσ) 

Χριςτοσ Σςιρώνθσ, επίκ. κακθγθτισ Κοινωνικισ κεωρίασ του ςφγχρονου 

πολιτιςμοφ, τμ. Θεολογίασ, ΑΠΘ 

3. Δθμοκρατία, κοινωνία και θ ευκφνθ τθσ κεολογίασ (προςωρινόσ τίτλοσ) 

Θανάςθσ Παπακαναςίου, δρ. Θεολογίασ, διδάςκων ςτθν Ανωτάτθ 

Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ακινασ και ςτο ΕΑΠ, αρχιςυντάκτθσ του περιοδικοφ 

«φναξθ» 

11.30-12.00 υηιτθςθ 

12.000-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

Αϋ Κφκλοσ Εργαςτθρίων 12:30-14:30 

Βιωματικά εργαςτιρια κεολογικοφ προβλθματιςμοφ και ςκζψθσ 

 

Ενάντια ςτον Πολιτιςμό του Ναρκιςςιςμοφ: Πρόςωπο και Κοινότθτα ςτθ 

ςφγχρονθ κεολογικι αναηιτθςθ 

Δθμιτρθσ Μπεκριδάκθσ, κεολόγοσ (M.Th.), 2ο ΓΕΛ ΧΙΟΤ, αποςπαςμζνοσ ςτο Ι.Ε.Π. 

Βαςίλθσ Ξυδιάσ, κεολόγοσ, εκπαιδευτικόσ 

 

«Ορκοδοξία και Εκνικιςμόσ – Ποια είναι θ πατρίδα του Χριςτιανοφ;» 

Γιώργοσ Καπετανάκθσ, Θεολόγοσ, Διευκυντισ 5ου Γυμναςίου Π. Φαλιρου 

Παραςκευι Λεοντοποφλου, Θεολόγοσ, Διευκφντρια Ηαννείου Πειραματικοφ Λυκείου 

Πειραιά 

 

‘In God we trust’. Ο Χριςτιανιςμόσ ςε διάλογο με τα οικονομικά ςυςτιματα τθν 

εποχι τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ  

Γιώργοσ Γκρίλθσ, κεολόγοσ, 2ο Γυμνάςιο Παλαιοφ Φαλιρου 

Νικόλαoσ Σςιρζβελοσ, κεολόγοσ, Βενετόκλειο - 1ο Λφκειο Ρόδου, Δρ. Θεολογίασ 

 

Εξουςία: Αντίςταςθ ι «υπομονι»; 

Μαρακιά Δόνια, κεολόγοσ, ΓΕΛ Δεμενίκων Πάτρασ 

Χριςτόφοροσ Παπαςωτθρόπουλοσ, κεολόγοσ, 8ο ΓΕΛ Πατρών 
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«Γιατί, με αναγνϊριςεσ - Σο φιλάνκρωπο «ναι» του Ιθςοφ»   

Μαρία Παηάρςκθ, κεολόγοσ, Δρ. Θεολογίασ, Α.Π.Θ. ςτθν «Παλαιά Διακικθ», 

Διευκφντρια, 2ο Γυμνάςιο Αμαρουςίου. 

Κώςτασ Γοφλασ: κεολόγοσ, Δρ. Θεολογίασ, ΕΚΠΑ ςτθν «Ιςτορία δογμάτων», Πρότυπο 

Λφκειο Αναβρφτων. 

 

Διδάςκοντασ για το Ιςλάμ, τον ρατςιςμό και το προςφυγικό ςτα νζα 

Προγράμματα πουδϊν των Θρθςκευτικϊν 

Αγγελικι Ηιάκα, Αν. Κακθγιτρια Θρθςκειολογίασ ΑΠΘ 

Ραχμι Μπαςιά, Ιεροδιδάςκαλοσ, Απόφοιτοσ ΕΠΑΘ, Προπτυχιακόσ φοιτθτισ 

Ειςαγωγικισ Κατεφκυνςθσ Μουςουλμανικών πουδών 

 

Χριςτιανικι Οικουμενικότθτα, Εκνικιςμοί και Πολιτιςμοί 

Εφθ Βουλγαράκθ, Δρ. Θεολογίασ, ΕΔΙΠ ςτο Σμιμα Κοινωνικισ Θεολογίασ 

(Ιεραποςτολικι), ςυγγραφζασ 

Ρόνι Μπου άμπα, κεολόγοσ (M.Th.), κλαςικόσ φιλόλογοσ, αραβολόγοσ, δάςκαλοσ 

αραβικισ 

*Οι εγγραφζσ ςτα εργαςτιρια κα γίνουν κατά προτεραιότθτα κατά τισ 

προεγγραφζσ μζςω θλεκτρονικισ διλωςθσ και κατά τισ εγγραφζσ ςτθν ζναρξθ τθσ 

υνάντθςθσ, τθν Παραςκευι (16.30-17.30). Για τισ περιγραφζσ των εργαςτθρίων 

βλζπετε παρακάτω+ 

 

 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 14.30-15.45 

 

 Κεντρικό Εργαςτιριο Ολομζλειασ 15:45-17:45 

 

Ποιοσ είμαι και τι κάνω εδϊ: Διερευνϊντασ τον ρόλο του κεολόγου ςτο ςχολείο 

Μάριοσ Κουκουνάρασ- Λιάγκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ   

Άγγελοσ Βαλλιανάτοσ, χολικόσ φμβουλοσ Θεολόγων Β΄ Ακινασ, Αν. Αττικισ και 

Εφβοιασ 

 

*Δεν απαιτείται διλωςθ επιλογισ. Για τθν περιγραφι του εργαςτθρίου βλζπετε 

παρακάτω+ 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ 11/11/2018 

 Β Κφκλοσ Εργαςτθρίων 11:00-13:30 

 Βιωματικά εργαςτιρια παιδαγωγικισ και διδακτικισ μεκοδολογίασ 
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Σα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα μζςα από τθν χριςτιανικι ματιά. Προκλιςεισ και 

παραλείψεισ ς’ ζναν μεταβαλλόμενο κόςμο» 

ουλτάνα Αβζλλα, κεολόγοσ, MΑ Παιδαγωγικών, υνεργάτιδα τθσ Ακαδθμίασ  

Θεολογικών πουδών Βόλου,  Επιμορφώτρια ΙΕΠ, Μζλοσ τθσ ομάδασ 

επιμόρφωςθσ τθσ Ακαδθμίασ Θεολογικών πουδών Βόλου. 

ουλτάνα Γκαργκάνα, κεολόγοσ, MΑ  Θεολογίασ,  Γυμνάςιο Δεςκάτθσ Γρεβενών, 

Μζλοσ τθσ ςυγγραφικισ ομάδασ του Φακζλου Μακιματοσ Β ΄ Λυκείου, 

Μζλοσ τθσ ομάδασ επιμόρφωςθσ τθσ Ακαδθμίασ Θεολογικών πουδών 

Βόλου.  

 

Εγϊ κι ο άλλοσ. Αποδοχι και ςεβαςμόσ του  διαφορετικοφ  

ζβθ Κωνςταντινίδου, κεολόγοσ, Γυμνάςιο Γαλατινισ Κοηάνθσ, ΜΑ ςτθ Δθμιουργικι 

Γραφι  

Κατερίνα Πενιρτηι – Ηαχαράκθ, κεολόγοσ, 2ο ΓΕΛ Κοηάνθσ. 

 

Διερευνϊντασ με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ ηθτιματα γφρω από τθν 

παρουςία τθσ κρθςκείασ ςτον δθμόςιο χϊρο  

Αρςζνθσ Αρςενάκθσ, ΜΑ Θεολογίασ, κεολόγοσ εκπαιδευτικόσ, Π.Γ.Π.Κ., μζλοσ τθσ 

ςυντακτικισ ομάδασ του Φακζλου Θρθςκευτικών Γ΄ Γυμναςίου. 

Γιώργοσ τριλιγκάσ, ΜΑ Θεολογίασ, χολικόσ φμβουλοσ Θεολόγων, μζλοσ 

επιτροπών εκπόνθςθσ των νζων Π Θρθςκευτικών και τθσ ςυντακτικισ 

ομάδασ του Φακζλου Θρθςκευτικών Γ΄ Γυμναςίου. 

 

Μονόλογοι από το Αιγαίο: ταξίδι και τα όνειρα αςυνόδευτων ανθλίκων 

προςφφγων  

Διμθτρα Κολάςθ, κεολόγοσ, εκπαιδευτικόσ, MΑ Επιςτιμεσ Αγωγισ, Πανεπιςτιμιο 

Λευκωςίασ. 

Θρώ Ποταμοφςθ, κοινωνιολόγοσ-παιδαγωγόσ του Θεάτρου, Τπ.Διδ. Κοινωνιολογίασ 

τθσ Θρθςκείασ, εκπαιδευτικόσ. 

 

Καταναλϊνω για να υπάρχω… χωρίσ τθν κτίςθ; 

Απόςτολοσ Μπάρλοσ, κεολόγοσ, MΑ Θεολογίασ, εκπαιδευτισ Ενθλίκων, ςυγγραφζασ 

διδακτικών βιβλίων κρθςκευτικών, μζλοσ τθσ Επιμορφωτικισ Ομάδασ τθσ 

Ακαδθμίασ Θεολογικών πουδών Βόλου.  
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Βάςω Γώγου, κεολόγοσ, φιλόλογοσ, εικονογράφοσ, εκπαιδεφτρια Ενθλίκων, μζλοσ 

τθσ Επιμορφωτικισ Ομάδασ τθσ Ακαδθμίασ Θεολογικών πουδών Βόλου. 

 

Χριςτιανικζσ μορφζσ, αφθγιςεισ και κείμενα: προςωπικζσ επιλογζσ και ςτάςεισ 

ςε διλιμματα που κζτει θ πολιτικι και θ οικονομία 

Χρυςάνκθ Βαβζτςθ, κεολόγοσ-Δαςκάλα, MA Θεολογίασ, πιςτοποιθμζνθ 

Εκπαιδεφτρια Ενθλίκων ΕΟΠΠΕΠ, επιμορφώτρια ΙΕΠ, Τπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, 

εκπαιδευτικόσ, Β΄ Αρςάκειο ΓΕΛ Ψυχικοφ 

Κυριακι Σριανταφυλλίδου, κεολόγοσ, εκπαιδευτικόσ, Γυμνάςιο Πικερμίου, ΜΑ 

Θρθςκευτικι Εκπαίδευςθ (King’s College, London), εμπειρογνώμονασ ΝΠ 

Θρθςκευτικών Λυκείου. 

 

Κοινωνικά αδιζξοδα και Ορκόδοξθ κεολογία 

Μανώλθσ Παπαϊωάννου, ΜΑ Επιςτιμεσ Αγωγισ και Θρθςκευτικι Εκπαίδευςθ, 

Θεολογία ΕΚΠΑ, εκπαιδευτικόσ, 1ο ΓΕΛ Καλλικζασ.  

Εβίτα Ρεντηι, MΑ Ποιμαντικισ Θεολογίασ και Αγωγισ, ΕΚΠΑ, εκπαιδευτικόσ, 

Λεόντειοσ χολι Ακθνών. 

*Οι εγγραφζσ ςτα εργαςτιρια κα γίνουν κατά προτεραιότθτα κατά τισ 

προεγγραφζσ μζςω θλεκτρονικισ διλωςθσ και κατά τισ εγγραφζσ ςτθν ζναρξθ τθσ 

υνάντθςθσ, τθν Παραςκευι (16.30-17.30). Για τισ περιγραφζσ των εργαςτθρίων 

βλζπετε παρακάτω+ 

 

 

 ΤΖΗΣΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ 

ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ 13.30 -14.00  

 

 

 

Θα χορθγθκοφν ςχετικζσ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ και ςυμμετοχισ  
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