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3η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων 
του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ- 
για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» 

[Αθήνα 6-8 Σεπτεμβρίου 2019]

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ-για την αναβάθμιση της θρησκευτικής 
εκπαίδευσης» διοργάνωσε τη τρίτη κατά σειρά πανελλήνια συνάντηση θεολόγων 
από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019, στις φιλόξενες, πλήρως ανακαινισμένες και 
άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λυκείου της Ελληνογαλλικής 
Σχολής Ουρσουλινών στο Νέο Ψυχικό, με θέμα «Η Ορθόδοξη θεολογία μεταξύ 
κριτικής σκέψης και ανορθολογισμού», με σκοπό την ανάπτυξη του θεολογικού 
και διεπιστημονικού διαλόγου και της παιδαγωγικής προσέγγισης της θεολογικής 
γνώσης. Στόχος της θεματικής του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της θέσης της θεολογίας 
μέσα σε μια κοινωνία όπου, από τη μια, η επιστήμη γίνεται όμηρος κοινωνικών 
αντιθέσεων και ομάδων συμφερόντων ενώ από την άλλη, ο ανορθολογισμός ελκύει τους 
πάντες με (αυτο)καταστροφικά αποτελέσματα, αλώνοντας, με την ψευδή ή αληθινή 
πληροφόρηση των ΜΜΕ, των κοινωνικών δικτύων και άλλων μηχανισμών, χωρίς ή 
με ελλιπή θεσμικό δημοκρατικό έλεγχο, την εκπαίδευση, την πολιτική, τη διανόηση. 
Ταυτόχρονα επιδίωξη ήταν να διαφανεί, σε αυτό το περιβάλλον, ποια μπορεί να 
είναι η δύναμη του χριστιανού να φέρει μία νέα κοινωνία, ώστε να αλλάξει και να 
μεταμορφώσει στο παρόν τον κόσμο.

Με τη συμμετοχή 150 περίπου συναδέλφων θεολόγων εκπαιδευτικών στη 
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δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, αδιορίστων πτυχιούχων θεολογίας και μεταπτυχιακών 
φοιτητών που ανταποκρίθηκαν στη πρόσκλησή του, από την Αττική, την Πάτρα, τη 
Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κοζάνη, τη Λάρισα, το Βόλο, την Αργολίδα, 
τη Μεσσηνία, την Αιτωλοακαρνανία κι αλλού, τη Παρασκευή(6/9) το απόγευμα μετά 
τους χαιρετισμούς(του εκπροσώπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & 
Πάσης Ελλάδος, Αιδεσιμολογιωτάτου π. Αλεξάνδρου Καριώτογλου, του προέδρου 
του τμ. Θεολογίας της Θεολογικής σχολής ΕΚΠΑ αναπληρωτή καθηγητή κ. Θωμά 
Ιωαννίδη, της αντιπροέδρου του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Κίρκης Κεφαλέα, του κοσμήτορα της Θεολογικής σχολής 
ΑΠΘ καθηγητή κ. Θεόδωρου Γιάγκου και του συμβούλου Β΄του ΙΕΠ κ. Ευστράτιου 
Ψάλτου), ο πρόεδρος του Δ.Σ καθηγητής του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής ΕΚΠΑ κ. Χρήστος Καρακόλης χαιρετίζοντας τους συμμετέχοντες εξήγησε το 
σκεπτικό για την επιλογή του θέματος της 3ης πανελλήνιας συνάντησης Θεολόγων, 
υπογραμμίζοντας πως « στην εποχή της άνθησης των επιστημών, της κυριαρχίας του 
λόγου και της λογικής, αλλά και της προώθησης της ελευθερίας της σκέψης και του 
διαλόγου, φαίνονται να ενισχύονται συγχρόνως αντίρροπες δυνάμεις που πρεσβεύουν 
την εμμονή σε μη λειτουργικά σχήματα και ιδεολογήματα του παρελθόντος, καθώς 
επίσης και σε μια ανορθολογική κατανόηση του κόσμου, της κοινωνίας και φυσικά 
της θρησκείας». Τόνισε επίσης ότι «Η αυθεντική εμπειρία της Εκκλησίας δεν είναι σε 
καμία περίπτωση παράλογη ούτε ασφαλώς μόνον υπέρλογη, αλλά οπωσδήποτε και 
πρωτίστως έλλογη (ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεὸν καὶ θεὸς ἦν 
ὁ λόγος). Το έλλογον του εκκλησιαστικού γεγονότος μας προφυλάσσει αφενός από 
μια απόλυτη λογοκρατία, στην οποία ο Θεός δεν έχει ουσιαστική σημασία, αλλά και 
από έναν άκρατο μυστικισμό, ο οποίος τοποθετεί στη θέση του Θεού υποκειμενικά 
βιώματα και άλογες εμμονές».

Αμέσως μετά έλαβε το λόγο ο κ. Βασίλης Καραποστόλης, ομότιμος καθηγητής 
Πολιτισμού και Επικοινωνίας ΕΚΠΑ, που ανέπτυξε το θέμα «Η ΧριστιανικΗ θέσΗ 
απέναντι στα κοινα». Ο ομιλητής με νηφάλιο και συγκροτημένο λόγο παρουσίασε τη 
θέση του ανθρώπου διαχρονικά μέσα στην ιστορία απέναντι στα Κοινά(αρχαιότητα, 
Ρώμη, Μεσαίωνας, Μεταρρύθμιση) επισημαίνοντας ότι ενώ σήμερα παρατηρείται μια 
τάση φυγής του σύγχρονου ανθρώπου από τον κόσμο, η θέση του χριστιανού μέσα 
σ΄ αυτόν είναι καίριας σημασίας καθώς όταν ο άνθρωπος υπηρετεί τον κόσμο στη 
πραγματικότητα υπηρετεί το Θεό χαρακτηρίζοντας το Χριστιανισμό ως μια πηγή 
ενέργειας για το καλό της κοινωνίας. Ο χριστιανός με σπλαχνική αγάπη για τον πλησίον, 
που λυπάται για το κακό, είναι μια ύπαρξη που πρέπει να ληφθεί υπόψη για έναν 
καλύτερο κόσμο. Αυτό που μετρά τελικά είναι το αποτέλεσμα καθώς ο κόσμος έχει 
ανάγκη από τον πιστό αλλά και τον ακέραιο, από τη θρησκεία αλλά και την ηθική. Στη 
Α΄ συνεδρία που ακολούθησε ο επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας της Θρησκείας του 
τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής σχολής ΕΚΠΑ 
κ. Χαράλαμπος Βέντης, ανέπτυξε το θέμα «ΔιαψέυσιμοτΗτα και αναστοΧασμοσ 
στΗν έπιστΗμΗ και τΗ ΧριστιανικΗ σκέψΗ: μια συντομΗ πέριΗγΗσΗ σέ ένα τέραστιο 
θέμα» . Ο ομιλητής αφού τοποθέτησε την Ορθοδοξία διαλεγόμενη με την κοινωνία, τις 
τέχνες, την επιστήμη, τη γνώση, καθόρισε πως ο διάλογος αυτός πρέπει να διέπεται 
από αρχές και όρους σημειώνοντας πως η ιδρυματική ορθοδοξία δεν διαλέγεται αφού 
κάνει κατήχηση ενώ η επιστήμη βασίζεται στη αρχή της διαψευσιμότητα και στον 
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απροκατάληπτο χαρακτήρα της. Όλα τα ενδεχόμενα στην επιστήμη είναι ανοικτά, τα 
σημεία στίξης στην επιστήμη είναι το ερωτηματικό και η άνω τελεία. Αμφισβητώντας το 
προφανές η επιστήμη ως έχουσα πεδίο έρευνας τον κόσμο δεν είναι εγγενώς αθεϊστική. 
Ο Χριστιανισμός από την άλλη πλευρά είναι ένα εξελισσόμενο μόρφωμα μέχρι τα 
έσχατα. Στον 21ο αιώνα η θεολογία πρέπει να διδαχθεί από τον σύγχρονο κόσμο και τον 
άνθρωπο για μια θεολογία περί του κόσμου. Ο δεύτερος εισηγητής της Α΄ συνεδρίας π. 
Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης, μόνιμος επίκουρος καθηγητής Πατριαρχικής Ανωτάτης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης ανέπτυξε το θέμα «κοινωνικΗ βαρβαροτΗτα και 
θρΗσκέυτικΗ βια στΗ συγΧρονΗ μέτασΧΗματιζουσα πραγματικοτΗτα. ορθολογισμοσ Η 
θρΗσκέια; ο Χριστιανισμοσ ωσ ανακαινιστικΗ ΔυναμΗ του κοσμου». Ο εισηγητής καθόρισε 
από την αρχή την κοινωνική βαρβαρότητα ως τη συλλογική βία, δηλαδή την άσκηση 
καταστροφικής δύναμης σε βάρος των άλλων διακρίνοντάς την από την προσωπική 
βία(ψυχολογική/συναισθηματική) και την δομική βία( οικονομική καταπίεση, σεξισμός, 
ρατσισμός). Παρατηρώντας με κριτική ματιά επισήμανε πως χάθηκε η λειτουργικότητα 
της θρησκείας λόγω του νόμου, της ιδρυματικής της λογικής και του ρόλου του 
ιερατείου, τονίζοντας πως η απολυτότητα στην περί Θεού αντίληψη, γεννά μια στάση 
παθητικότητας και συνάμα επιθετικότητας, που οδηγεί σε μια μιμητική συμπεριφορά 
εκείνων που διδάσκονται τα «πρέπει» και « δεν πρέπει», ενώ η αυθεντική θρησκεία 
οφείλει να αγωνίζεται για την εδραίωση της ειρήνης. Αναλύοντας το ρόλο της θεολογίας 
στο κόσμο επισήμανε πως το έργο της είναι η διάκριση των ποικίλων πνευμάτων της 
κοινωνίας ενώ ο χριστιανισμός οφείλει να διαπνέεται από μια ανακαινιστική πράξη 
αγάπης, μαρτυρία και αγώνας ως διακονία του πλησίον, επισημαίνοντας πως το να 
είναι κανείς θεολόγος σημαίνει ότι συμμετέχει δυναμικά στη μεταμόρφωση του κόσμου. 
Η Α΄ συνεδρία ολοκληρώθηκε με ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. 
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Το Σάββατο 7/9 συνεχίστηκε το πρόγραμμα των εισηγήσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν 
στη διάρκεια της Β΄συνεδρίας με την εξής σειρά. Ο κ. Δημήτριος Ουλής, Καθηγητής 
θεολόγος - Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ, 
ανέπτυξε το θέμα «ΦονταμένταλιστικΗ θρΗσκέια τΗσ τέΧνοκρατιασ και θρΗσκέυομένοι 
Φονταμένταλιστέσ τέΧνοκρατέσ: Η πέριπτωσΗ Johan norberg» . Ο ομιλητής «διάβασε» 
με οξύνεια και κριτική διάθεση το βιβλίο του Johan Norberg «Πρόοδος» αναδεικνύοντας 
τις αντιφάσεις του συγγραφέα αλλά κυρίως τα δομικά ελλείμματα του βιβλίου όπως 
η ανιστορικότητά του, ότι η αντίληψή του περί προόδου είναι φονταμενταλιστική 
αφού η νεωτερικότητα κατά τον συγγραφέα του βιβλίου είναι συλλήβδην κάτι καλό 
και τα κριτήριά του για την πρόοδο του κόσμου αφορούν ένα επιβιοτισμό και μόνο. 
Ο συγγραφέας κατά τον εισηγητή αρνείται σκόπιμα την ιστορικότητα της έννοιας 
«πρόοδος» καθώς δεν αναφέρεται στη Γερμανία του Γ΄ Ράϊχ και στον Β΄Π.Π που 
προκάλεσε ούτε στη Γαλλία της δεκαετίας του 1960 και στο Μάη του 68 δηλαδή 
σε δύο χώρες που ήταν στη κορυφή της προόδου την αντίστοιχη , η καθεμιά, εποχή. 
Σημείωσε με έμφαση πως οι τρεις ιδέες που διέπουν την έννοια της προόδου , δηλ. α)
η γραμμική αντίληψη του χρόνου, β)η ανθρωπότητα ως συλλογικό υποκείμενο και γ)η 
ανάγκη για μετασχηματισμό του κόσμου είναι χριστιανικές ιδέες. Ωστόσο το πρώτο στο 
Χριστιανισμό θεωρείται ως κάτι το υπερβατικό αφού καταλήγει στη σωτηρία και στην 
αιώνια ζωή ενώ στον Νorberg έχει την έννοια της «ευτυχίας». Αλλά αυτή η έννοια δεν 
προσδιορίζεται περισσότερο αφού τελικός σκοπός της προόδου είναι η καταναλωτική 
ευχέρεια χωρίς να δίνεται εξήγηση από πού προκύπτει αυτό. Ο Χριστιανισμός ασκεί 
κριτική στο ιδεολόγημα της προόδου με τον αναστοχασμό του δικού του οράματος. 
Στη συνέχεια ο κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος, επίκουρος καθηγητής του τμήματος 
Θεολογίας ΑΠΘ εισηγήθηκε το θέμα «καινοΦανέισ προκλΗσέισ και ΧριστιανικΗ θέολογια: 
προΦανΗσ αμΗΧανια και αΦανέισ απαντΗσέισ» σημείωσε με έμφαση και μέσα από 
παραδείγματα ότι η θεολογία σήμερα στο σύγχρονο κόσμο είναι πράξη και όχι σκέψη, 
απαντώντας σε ζητήματα σχετικά με τον ανθρώπινο πόνο, την αρρώστια και το θάνατο 
και χρησιμοποιώντας εύγλωττα παραδείγματα από τη σύγχρονη ζωή. Ο εισηγητής 
θεωρεί ότι στις μέρες μας έχουν ανατραπεί βασικές έως σήμερα ανθρωπολογικές 
αντιλήψεις, όπως τεχνολογικές αλλαγές, που διαμορφώνουν νέα δεδομένα για τη ζωή 
και το θάνατο. Επίσης ότι οι αλλαγές «τρέχουν» με ταχύτατους ρυθμούς και γι αυτό 
απαιτούν άμεσα απαντήσεις. Στη συνέχεια ανέπτυξε τη τυπολογία των στάσεων του 
ανθρώπου απέναντι σε αυτές τις αλλαγές που ξεκινούν από μια απάρνηση, περνούν 
σε ένα συσχηματισμό μαζί τους για να φθάσουν σε μια κριτική θεώρηση των νέων 
δεδομένων. Κατέληξε επισημαίνοντας τις ευθύνες της χριστιανικής θεολογίας, η οποία 
πρέπει να διέπεται από πρακτικό πνεύμα, από πνεύμα διαλόγου, να αναπτύξει νέους 
γλωσσικούς κώδικες επικοινωνίας και να απεμπλακεί από τυπολατρικές δεσμεύσεις. 
Έφερε ως παράδειγμα για όλα τα προηγούμενα, την «θεολογία του πόνου» ενώ 
σημείωσε πως η χριστιανική θεολογία είναι ένα πεδίο συνύπαρξης ηθικών αξιών παρότι 
τελικά η αναζήτηση απαντήσεων είναι μια συνεχής σχοινοβασία. Τέλος ο Κωνσταντίνος 
Κορναράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α ανέπτυξε 
με τη συνδρομή προβολής το θέμα «Φιλοσ Η έΧθροσ; το συγΧρονο τέΧνοπωλιο και Η 
θαυμαστΗ καινουργια ανθρωπολογια του μέσα απο τΗ θέολογικΗ ματια» Στην εισήγησή 
του έθιξε κυρίως το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των διαφόρων εφαρμογών της, 
την οποία θεωρεί ως απειλή για την αλλοτρίωση του προσώπου αλλά και ταυτόχρονα 
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ως μια αγωνία για την αθανασία επισημαίνοντας ότι ο άνθρωπος εκχωρεί την αθανασία 
του στη τεχνολογία. Αρχικά έδωσε τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και τα 
διάφορα επίπεδά της(μηχανική μάθηση, προηγμένη μηχανική), ως μια αλληλεπίδραση 
ανθρώπων και μηχανών. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Γενετικής 
Μηχανικής με έμφαση στην επεξεργασία του ανθρώπινου γονιδιώματος και της 
μεθόδου CripR (αντικατάσταση και επεξεργασία γονιδίων που έχει σαν αποτέλεσμα 
την αλλαγή της αλληλουχίας του DNA). Στη συνέχεια επισήμανε τις περιπέτειες 
στις οποίες μπαίνει το ανθρώπινο πρόσωπο την εποχή του τεχνοπωλίου καθώς 
διαγράφεται ο κίνδυνος εκχώρησης της ελευθερίας στην τεχνική καθώς ο βιο-άνθρωπος 
αντικαθίσταται από τον Homo medicus. Οι αλλοιώσεις του προσώπου σε σχέση με 
την ελευθερία του θα μπορούσαν να οριστούν ως α) το «ψηφιακό πρόσωπο» , αυτό 
δηλαδή των κοινωνικών δικτύων και των διαφημίσεων, β)το πρόσωπο της ανθρώπινης 
βελτίωσης(human enhancement) και γ) το πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης(robot, 
android). H αγωνία για την αθανασία, μέσω της υπόσχεσης της επιστήμης στον άνθρωπο 
της νεωτερικότητας ότι δια της τεχνικής θα τον καταστήσει άτρωτο απέναντι στις 
επιφορές του βίου. Χωρίς όμως να το καταλαβαίνει ο άνθρωπος εκχωρεί τη ευθύνη 
για την ύπαρξή του στη τεχνολογία. Ο ομιλητής καταλήγοντας ανέδειξε το ρόλο της 
θεολογίας που βρίσκεται α) στη παιδεία του προσώπου, ώστε να αξιολογεί με σύνεση 
τα θαυμαστά επιτεύγματα της ανθρώπινης νόησης. Η συμβολή της θεολογίας μπορεί 
να γίνει με την θεολογική παιδαγωγική αρχή της «διπλής γνωσιολογίας» του Αγίου 
Γρηγορίου Παλαμά, η οποία θέτει το ανθρώπινο πρόσωπο, ως κριτήριο αξιολόγησης 
των επιστημονικών επιτευγμάτων. Για να υπάρχει ο άνθρωπος αληθινά πρέπει να 
είναι πρόσωπο, ελεύθερος από κάθε αναγκαιότητα φυσική ή ηθική. Ο Μ. Βασίλειος 
περιγράφει αυτό τον τρόπο ζωής με όρους κυβερνητικής, όπου ο νους ως κυβερνήτης 
συμβάλλει στην ισορροπία των ανθρωπίνων καταστάσεων. β) Η αλήθεια της ύπαρξης ως 
κοινωνία αγάπης(έξοδος από τον εαυτό μας, ελεύθερη υποδούλωση στο θέλημα κάποιου 
άλλου) γιατί το μοντέλο του σύγχρονου τεχνοανθρώπου προϋποθέτει τη δέσμευση στη 
τεχνική, ενισχύοντας την αυτοαναφορικότητα. γ) ο σεβασμός στο πρόσωπο ως ελπίδα 
αθανασίας. Μπορεί η επιστήμη να μας οδήγησε στο φεγγάρι αλλά δυσκολευόμαστε 
να γνωρίσουμε το γείτονά μας απέναντι. Το πρόβλημα που είναι η έλλειψη νοήματος 
όταν βλέπουμε τον άνθρωπο ως αντικείμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη 
θεώρηση του ανθρώπου ως εξ αγάπης και ελευθερίας δημιούργημα του Θεού, που 
συντηρείται από την πρόνοιά του και οφείλει να ασκήσει την ελευθερία του για την 
τελείωση της φύσης του.

Την άλλοτε καθιερωμένη συζήτηση επί των εισηγήσεων διαδέχθηκε αυτή τη φορά 
μια καινοτομία καθώς οι σύνεδροι χωρίστηκαν (κατά δήλωσή τους) σε 4 θεματικές 
ομάδες εργασίας με τους ενδεικτικούς τίτλους, α. Τεχνητή νοημοσύνη: ο άνθρωπος 
του μέλλοντος, β. Πρόοδος: λόγος αισιοδοξίας; , γ. Τεχνολογία: φίλος ή εχθρός; Και δ. 
Ελευθερία. Ο καταναγκασμός της επιλογής. Οι τίτλοι αυτοί που αφορούσαν σε θέματα 
των εισηγήσεων της β΄ συνεδρίας έγιναν αντικείμενο εργασίας από τα μέλη των ομάδων, 
τα οποία στη συνέχεια σε ολομέλεια, διάρκειας δύο(2) ωρών, έθεσαν στους παρόντες 
εισηγητές ερωτήματα, θέσεις και απόψεις. Οι εισηγητές απάντησαν δευτερολογώντας 
με ουσιαστικό τρόπο ολοκληρώνοντας εποικοδομητικά την β΄ συνεδρία, που έκλεισε 
το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας. 



Report of a conference
Ανταπόκριση από συνέδριο

140

Τη Κυριακή 8/9 το πρόγραμμα άνοιξε με την παρουσίαση σε ολομέλεια στρογγυλής 
τράπεζας με θέμα «Η θρΗσκέυτικΗ έκπαιΔέυσΗ μέταξυ κριτικΗσ σκέψΗσ και 
ανορθολογισμου» με τους Βασιλική Μητροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Α.Π.Θ., 
Μάριο Κουκουνάρα - Λιάγκη, Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α, Σπύρο Ζωνάκη, 
Δημοσιογράφο, περιοδικού «Σχεδία». Ο Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης παρουσιάζοντας 
τους συγκαθήμενους προσκεκλημένους εισηγήθηκε το θέμα της στρογγυλής τράπεζας, 
επισημαίνοντας τη σχέση της θρησκευτικής εκπαίδευσης με τη κριτική σκέψη και τον 
ανορθολογισμό. Στην επίδραση του τελευταίου στη διαμόρφωση της θέσης που έχει 
η Θ.Ε στο σχολείο και της κοινής γνώμης γι αυτό, καταλήγοντας πως η εκπαίδευση 
είναι ένα αποτέλεσμα της νεωτερικότητας, ενώ τα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
αποτέλεσμα του διαφωτισμού το οποίο διεκδικούν πλήθος μνηστήρων όπως είναι 
το Κράτος, η Εκκλησία, οι Θεολογικές σχολές, οι θεολογικές ενώσεις ακόμη και η 
Δικαιοσύνη. Η κ. Μητροπούλου αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα και τη θέση του ΜτΘ 
στην εκπαίδευση παρά το γεγονός της αντίθεσης μεταξύ διακεκριμένων παιδαγωγών 
όπως ο Δελμούζος(υπέρ) και ο Γληνός(κατά) για την παρουσία του στα σχολικά 
προγράμματα∙ ομοίως στη σχέση του ΜτΘ με την Εκκλησία και το Κράτος, στα μοντέλα 
του μαθήματος στην Ε.Ε, στις επικριτικές φωνές για το ΜτΘ το οποίο θεωρούν ως 
δογματικό διαποτισμό και επιβολή, καταλήγοντας τελικά στο ερώτημα: ο τρόπος που 
αντιλαμβανόμαστε τη Θρησκευτική εκπαίδευση δικαιώνει τελικά τις αντιπαραθέσεις 
γύρω από το ΜτΘ; Ο τρίτος συντελεστής της τράπεζας δημοσιογράφος του περ. 
ΣΧΕΔΙΑ, Σπύρος Ζωνάκης εξήγησε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία αλλά 
και ο θόρυβος στη Ελλάδα για τα νέα ΠΣ του ΜτΘ ήταν οι βασικές αιτίες για το 
αφιέρωμα του περιοδικού(Απρίλιος 2019) στο μάθημα των Θρησκευτικών σημειώνοντας 
ότι θέλησε με το αφιέρωμα αυτό να σπάσει το διαμορφωμένο σχήμα στην Ελλάδα 
για το περιεχόμενό του( δογματικά καθαρό, ή θρησκειολογικό ή τίποτα). Με την 
εμπειρία της λόγω σπουδών αλλά και επαγγέλματος σχέση του με τη Γαλλία σχολίασε 
προτεσταντικές πρακτικές σε επίπεδο δημοσιεύσεων στο τύπο για θρησκευτικά θέματα 
σε σύγκριση με το ελληνικό μοντέλο διαχείρισης ανάλογων θεμάτων. Στη συζήτηση που 
ακολούθησε αλλά και στις δευτερολογίες των συντελεστών της στρογγυλής τράπεζας 
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σημειώθηκε πως στα νεότερα χρόνια, σοβαρή θεολογία αναπτύχθηκε μόνο εκεί όπου οι 
κοινωνίες πέρασαν από τη φάση της εκκοσμίκευσης. Η ορθόδοξη θεολογία αναδείχθηκε 
ιδιαίτερα όταν συναντήθηκε με τις εκκοσμικευμένες κοινωνίες της Δύσης, όπως έγινε 
με τους Ρώσους της διασποράς . Επίσης τονίστηκε η συμβολή των κειμένων του 
Τολέδο και της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ανάδειξη του ΜτΘ για 
την εμπέδωση της δημοκρατίας και της ειρήνης, μέσα από τα ερωτήματα , την κριτική 
διαπραγμάτευση και τον αναστοχασμό των μαθητών και τελικά τη διαμόρφωση όχι 
απλά μιας θρησκευτικής ταυτότητας αλλά μιας θρησκευτικής-δημοκρατικής ταυτότητας.

Στα βιωματικά εργαστήρια παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας δίωρης 
διάρκειας που ακολούθησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, έμπειροι συνάδελφοι από 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Θεολογικής 
σχολής ΕΚΠΑ με γνώση του αντικειμένου και των σύγχρονων διδακτικών τεχνικών 
λειτούργησαν με επιτυχία ως εξής: 1. Από τον π. Ευάγγελο Μαρκαντώνη, Χημικό-
Θεολόγο, MEd, Εκπαιδευτικό με θέμα «Από τη Δημιουργία του κόσμου στη Νέα 
Δημιουργία(Γένεση και Αποκάλυψη)-Η θέση του ανθρώπου σε μια απειλούμενη 
βιόσφαιρα», 2. Από την Μαρία Λυράκη, θεολόγο εκπαιδευτικό στην Ελληνογαλλική 
σχολή Ουρσουλινών με θέμα «Βιοηθικά διλήμματα σε βιβλικά κείμενα», 3. Από τον 
Χρήστο Φραδέλλο , Πτυχιούχο θεολογίας ΕΚΠΑ, ΜΑ θεολογίας, Εκπαιδευτικό (3ο 
Λύκειο Χανίων), με θέμα «Η διαχρονική γοητεία του ανορθολογισμού και η χρήση 
του στη πολιτική και τη θεολογία», 4. Από τον Ναζίρ-Παύλο Ναζάρ, Θεολόγο(ΕΚΠΑ), 
πτυχιούχο Hartford Seminary (Hartford CT. USA), φοιτ. ΠΜΣΘεολογίας/Επιστήμες 
της Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΕΚΠΑ) με θέμα «Διασχίζοντας το μάτι 
της βελόνας: ξεπερασμένη εντολή ή διαχρονικός τρόπος ζωής;» και 5. Από τους 
Γιώργο Γκρίλη θεολόγο εκπαιδευτικό(αναπληρωτή) στο 1ο Λύκειο Καλλιθέας & 
φοιτητή ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής & Θρησκευτική Εκπαίδευση(ΕΚΠΑ), Στέφανο 
Ζάρκα εκπαιδευτικό Λεόντειου Σχολής Αθηνών, φοιτ.ΠΜΣ Θεολογίας/Επιστήμες 
της Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση, Νίκο Κουστουράκη Θεολόγο, φοιτ. ΠΜΣ 
Θεολογίας/Επιστήμες της Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αναστασία 
Νικηταρά, θεολόγο και φοιτ. ΠΜΣ Θεολογίας/Συστηματική Θεολογία και Επιστήμες 
της Επιστήμες της Εκπαίδευσης με θέμα « Game on: τα παιχνίδια προσομοίωσης ως 
εργαλείο στη θρησκευτική εκπαίδευση». Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξέφρασαν 
την απόλυτη ικανοποίησή τους κατά την επακολουθήσασα ολομέλεια τόσο για την 
ποιότητα και το βάθος των εισηγήσεων όσο και για την πρωτοτυπία των βιωματικών 
εργαστηρίων, από τα οποία εμπνεύστηκαν ιδέες και σχέδια ενόψει της έναρξης του 
νέου σχολικού έτους, όπως δήλωσαν οι ίδιοι στην εν είδει απολογισμού συζήτηση, με 
την οποία ολοκληρώθηκε η Τρίτη πανελλήνια συνάντηση του συλλόγου μας. 

Η 3Η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων έθεσε καίρια ζητήματα της εποχής μας , 
όπως επιστήμη και χριστιανική πίστη, ορθολογισμός και θρησκεία, πρόοδος και το 
νόημα της ζωής, προκλήσεις της ορθόδοξης θεολογίας τον 21ο αιώνα, τεχνητή νοημοσύνη 
- τεχνολογία και ανθρώπινο πρόσωπο. Με όλα αυτά αναμετριέται καθημερινά η 
θρησκευτική εκπαίδευση και η ορθόδοξη θεολογία στην καθημερινότητα της ζωής αλλά 
και της σχολικής τάξης. Όλα αυτά αναδεικνύουν επίσης με τον πλέον ηχηρό τρόπο 
την ευθύνη του χριστιανού σήμερα, ιδιαίτερα των εκπροσώπων της νέας γενιάς που 
βρίσκονται στη φάση της μαθητείας τους αλλά και το ρόλο που καλείται να παίξει το 
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ΜτΘ και η ορθόδοξη θεολογία, στη σύγχρονη εκπαίδευση συντελώντας στην επίτευξη 
του τελικού στόχου και σκοπού της παιδείας, που είναι η διαμόρφωση του νέου 
ανθρώπου σε υπεύθυνο, ελεύθερο και δημοκρατικό πολίτη. Τελικά στην διαμόρφωση 
ενός χριστιανού πολίτη με συνείδηση της ευθύνης του για τη στάση του απέναντι στα 
«κοινά» ως διακονία του πλησίον για ένα καλύτερο κόσμο.

Γιώργος Παπαδόπουλος, Θεολόγος-Φιλόλογος
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