Β´ Διεπιστημονικό Συνέδριο ΑΕΑΑ
12- 14 Μαΐου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας Αθήνας, συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχημένων Ημερίδων και Συνεδρίων
των τελευταίων ετών, έχουν τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσουν τη διοργάνωση του Β´
Διεπιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα «Ιερωσύνη, Εθνεγερσία, Σύγχρονη Ζωή».
Όλες οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν διαδικτυακά.
Περιγραφή:
Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας στοχεύει στη διεύρυνση των θεμάτων που
συζητούνται στην επιστημονική κοινότητα και στην αποτύπωση του δικού της στίγματος, ως
ελάχιστη προσφορά στον πολυσχιδή και διεπιστημονικό διάλογο, που τα τελευταία χρόνια
διεξάγεται, για θέματα που αφορούν την πίστη, τις παραδόσεις, τις αξίες, και την ιστορία μας.
Το μυστήριο της Ιερωσύνης και ο Ορθόδοξος κληρικός του σήμερα, τον οποίο άλλωστε η
ΑΕΑΑ έχει την τιμή να προετοιμάζει μέσω του εκπαιδευτικού της προγράμματος, στο φετινό
συνέδριο έχουν την τιμητική τους. Ζώντας εντός ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου,
διαπιστώνουμε πως η Εκκλησία βρίσκεται σε μια πορεία αναζήτησης της ταυτότητάς της, με
έντονο το βάρος της τροχιάς του παρελθόντος, καθώς δεν φαίνεται να έχει αναπτύξει επαρκώς
τις οπτικές και δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες εξελίξεις. Κι ενώ ομιλούμε για
μυστηριακή θεία έκφανση, όταν αναφερόμαστε στην Ιερωσύνη, δεν παύει εντός της ιστορίας
του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας να παρεισφρέει έντονα το ανθρώπινο στοιχείο, αφού
άλλωστε αποτελεί βασικό της συστατικό. Συνεπώς, μπορούμε αλλά και οφείλουμε να
επιδιώξουμε μιαν αυτοκριτική, τον αναστοχασμό ρόλων και δεδομένων, με στόχο την
αναζωπύρωση ώστε να συνεχίσει η έμπνευση στους νέους ανθρώπους.

Επιπροσθέτως, δεν θα μπορούσε να μείνει η ΑΕΑΑ αμέτοχη στον εορτασμό των 200 ετών από
τη λαμπρή εθνεγερσία των Ελλήνων που έχουμε την ευλογία να τιμάμε το 2021. Η ανάλυση
των δεδομένων, τα ιστορικά πρότυπα, ο κληρικός στην εποχή εκείνη, ο Έλληνας, ο άνθρωπος
που αναζητά, που θυμάται, που σκέπτεται είναι πτυχές που οφείλουμε να αναδείξουμε. Ο
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συνδυασμός των δύο κεντρικών αξόνων και της γενικότερης προβληματικής του Β´
Διεπιστημονικού Συνεδρίου στο σήμερα, στην Ελλάδα, όχι με τα στενά γεωγραφικά της
σύνορα, αλλά στις αξίες που αυτή, μέσω της Ελληνικής Επανάστασης, προβάλλει στους
αιώνες, κρίνεται κάτι περισσότερο από απαραίτητο. Ακόμη, ως ελάχιστη τιμή στη
συμπλήρωση των 100 ετών (1920- 2020) από την κοίμηση του προστάτη της εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης Αγίου Νεκταρίου, θελήσαμε να τον τιμήσουμε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στο
συνέδριό μας, επειδή οι συνθήκες της πανδημίας δεν μας επέτρεψαν πέρυσι να οργανώσουμε
κάποια σχετική εκδήλωση.
Η σφαιρική ανάδειξη του θέματος θα μπορούσε να στοχεύσει στους παρακάτω τομείς:
•

Μυστήριο της Ιερωσύνης (πηγές, ιστορία, πατερικό πλαίσιο, μετανεωτερική
κοινότητα)

•

Ο Άγιος Νεκτάριος και οι αναφορές του στην προσωπικότητα του κληρικού

•

Ποιμαντικές προκλήσεις

•

Ιερατική κλίση

•

Εκκλησιαστική

εκπαίδευση.

Φυσιογνωμία

και

αποστολή

των

Ανώτατων

Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
•

Ιερωσύνη και ιεραποστολή

•

Εκκλησιαστική εκπαίδευση κατά την Τουρκοκρατία

•

Κληρικοί ως αγωνιστές του 1821

•

Η Επανάσταση μέσα από του λόγους των κληρικών του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους

•

Η συμβολή της τέχνης (ζωγραφική, μουσική, ποίηση) στον αγώνα της εθνεγερσίας

•

Ελληνική ταυτότητα στο σήμερα

•

Ορθοδοξία και παγκοσμιοποίηση

•

Πανανθρώπινες αξίες, εθνεγερσία, και ιερωσύνη

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να έχουν ανακοίνωση, να αποστείλουν περίληψή της,
συμπληρώνοντας τη φόρμα https://forms.gle/cMMbqyFc8k1v81rf6 Επιθυμητή η κατάθεση
ενός μικρού βιογραφικού σημειώματος. Συνολικά (περίληψη και βιογραφικό σημείωμα) έως
500 λέξεων. Ο αιτούμενος συμμετοχή οφείλει να προτάξει το όνομά του, την ιδιότητά του, τον
φορέα του, καθώς και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). Το κείμενο πρέπει να είναι σε
μορφή word (αποκλειστικά doc ή docx κι όχι σε άλλο τύπο αρχείου), με την πλήρη διάταξη
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συνεχούς κειμένου μιας παραγράφου κι όχι με κουκίδες αρίθμησης ή όποιο άλλο τέτοιο
διακριτικό.
Προθεσμία κατάθεσης περιλήψεων 7η Φεβρουαρίου 2021. Όλες οι περιλήψεις θα υποβληθούν
προς έγκριση στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και θα ενημερωθείτε σχετικά έως την
21η Φεβρουαρίου 2021. Όσοι επιθυμούν να δημοσιευθεί η εισήγησή τους στα Πρακτικά του
Συνεδρίου, παρακαλούνται να καταθέσουν το πλήρες κείμενο ως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Χρόνος εισηγήσεων: 20 λεπτά.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
π. Θερμός Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΑΑ
Μέλη
Παπαρίδης Ανάργυρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΑΑ
Καψάλης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΑΑ
Μαντζανάς Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΑΑ
Καραγκούνης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΑΑ
Παπαθανασίου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΑΑ
Πασσάκος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΕΑΑ
π. Κουτσούρης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΕΑΑ
Μαυροσκά Βασιλική, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΕΑΑ
Κωσταρά Σπυριδούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΕΑΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Μαυροσκά Βασιλική, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΕΑΑ
Μέλη
Καραγκούνης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΑΑ
Κωσταρά Σπυριδούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΕΑΑ
Παπαθανασίου Αθανάσιος, Αναπληρωτής καθηγητής ΑΕΑΑ
Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος, Ε.Δι.Π. ΑΕΑΑ
Πλατυπόδης Λαμπρινός, Ε.Δι.Π. ΑΕΑΑ
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