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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Πίστη και κορωνοϊός. Επιστημονικές και Θεολογικές προσεγγίσεις»
Διεπιστημονική Ημερίδα από το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 18/12/2020
Διεπιστημονική διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο «Πίστη και κορωνοϊός. Επιστημονικές
και Θεολογικές προσεγγίσεις» διοργανώνει το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ τη Δευτέρα
21 Δεκεμβρίου 2020, 19.00 - 21.30.
Σκοπός της Ημερίδας είναι η νηφάλια και διεπιστημονική προσέγγιση επίκαιρων
ζητημάτων που αναδύονται στη δημόσια συζήτηση εξαιτίας της πανδημίας και
αποτυπώνονται στο επίπεδο των συνειδήσεων, των νοοτροπιών και των
συμπεριφορών.
Οι εισηγητές/εισηγήτριες προσεγγίζουν το θέμα υπό το πρίσμα της ποιμαντικής της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Θεολογίας, των Επιστημών Υγείας, των Φυσικών
Επιστημών και της Επικοινωνίας. Παράλληλα, καταθέτουν την επιστημονική τους
άποψη για τη σχέση πίστης και πανδημίας καθώς και για τις απηχήσεις της στην
κοινωνία και σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Η Ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την
υποβολή ερωτήσεων από το κοινό και τις απαντήσεις των ομιλητών.
Μερικά από τα ζητήματα που θα πραγματευθούν οι εισηγήσεις είναι τα ακόλουθα:
- Η σχέση της πίστης και της επιστήμης σε καιρούς κρίσης
- Η δικαιοδοσία και τα όρια της επιστήμης
- Η σχέση μεταξύ ατομικής ηθικής και κοινωνικής ευθύνης στη νοοτροπία και
συμπεριφορά του θρησκεύοντος υποκειμένου
- Ο διάλογος μεταξύ πίστης και επιστήμης με σκοπό το κοινό αγαθό
- Ο ρόλος των Μέσων στην ενημέρωση του κοινού και η παραπληροφόρηση
στον καιρό της ενημερω-επιδημίας (infodemic)
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Στην Ημερίδα θα μιλήσουν οι:
 Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος: «Ο Θεός γράφει ίσια με
στραβές γραμμές»
 Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής της Υγείας στο London
School of Economics (LSE): «Κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές
διστάσεις της πανδημίας»
 Αναστάσιος Πέτκου, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ: «Επιστήμη
και Πίστη: συγκλίνουσες και αποκλίνουσες διαδρομές»
 Ιωάννα Κωσταρέλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας
και ΜΜΕ του ΑΠΘ: «Η απεικόνιση της σχέσης πίστης και επιστήμης στα μέσα
επικοινωνίας»
 Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ: «Η
εντολή της αγάπης στον καιρό της πανδημίας»
 Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας
του ΑΠΘ: «Επιστημονικές προτάσεις και εκκλησιαστικός λόγος. Η ηθική του
διαλόγου και οι ανασφάλειές του»
Την Ημερίδα θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιώρος, και θα τη συντονίσει
ο
δημοσιογράφος Σταύρος Τζίμας.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού School of Theology ΑUTh στο youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC3qxFObQKkri_P0TI_knmcQ
Επισυνάπτεται η αφίσα της Ημερίδας.
________________________________
Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί
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